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“Gegroet, lieve vrienden. Zegen voor jullie allen. Moge goddelijke
liefde jullie bereiken, diep doordringen in jullie hart en jullie omhullen.
Laat het je vrede geven; de vrede die de uiteindelijk werkelijkheid is,
die je in je diepste wezen kunt en zult vinden als je je daartoe totaal
inzet.
In de lezing van vanavond wil ik nogmaals het groeiproces belichten
waarin jullie als individu en de planeet als geheel in zijn betrokken. In
elk zaadje ligt het plan vervat van zijn mogelijkheden, zijn uiterste
vervulling, en uiteindelijke evolutie. Dit plan ligt altijd in het zaad
besloten en ontwikkelt zich langs eigen, organische weg. Iets van dit
verschijnsel hebben jullie in je padwerk ervaren. Steeds weer hebben
jullie gezien dat er zich geheel buiten je verstand om, geheel
onafhankelijk van je bewuste verwachtingen en denken, een organisch
proces voltrekt. Dit plan verwezenlijkt zich in stadia. Telkens wanneer
er een nieuw stadium wordt bereikt, komen er nieuwe energieën vrij.
Laten we dit verschijnsel nu eens bekijken op het meest oppervlakkige
niveau waarop het tot uiting komt: op materieel niveau. Neem de
uiterlijke groei van een mens. Je kunt heel duidelijk fasen
onderscheiden in je ontwikkeling. Wanneer een baby er op een bepaald
moment aan toe is om tot dan toe ongebruikte vermogens te ontplooien
- eerst lopen en praten - moeten er nieuwe energieën beschikbaar
komen, anders kan deze ontplooiing niet plaatsvinden. Dit is de eerste
grote veranderingsfase op fysiek niveau na de incarnatie. De volgende
belangrijke expansiefase doet zich voor wanneer het kind er aan toe is
om het huis te verlaten en naar school te gaan. Dit is natuurlijk niet
alleen een fysieke uitbreiding, het gaat samen met een innerlijke
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expansie. Het is een stap de wereld in. Het kind ontplooit aangeboren
vermogens om buiten zijn huis met anderen om te gaan. Deze fasen
van groei en expansie blijven zich zijn hele leven voordoen.
Wanneer je eenmaal fysiek volgroeid bent, zijn deze fasen niet zo
zichtbaar als in je jeugd. Toch zijn ze net zo helder en net zo werkelijk.
Deze fasen betekenen altijd verandering, groei, uitreiken, je creatieve
zelfexpressie bereikt een hoger niveau; dit betreft zowel je omgang met
de wereld als je innerlijke structuur. Wat de fysieke kant betreft is het
zelfs aan jullie artsen bekend dat er iedere paar jaar - segmenten van
wat jullie tijd noemen – veranderingen in het celsysteem optreden. In
feite veranderen de chemische componenten in de uiterlijke structuur
totaal en hoewel dit proces zich onmerkbaar voltrekt, is het toch heel
werkelijk.
Dezelfde stadia van groei en verandering doen zich natuurlijk nog
sterker voor op mentaal, emotioneel en spiritueel vlak; in de psyche, in
het innerlijk. Elk stadium is een geordende stap naar de
verwezenlijking van het basisplan. Door dit plan komen automatisch
nieuwe energieën vrij. Wanneer de entiteit het plan volgt, hebben deze
energieën een uiterst weldadige werking. Zij ondersteunen het
groeiproces, de verandering, de expansie; zij helpen nieuwe innerlijke
diepten te bereiken, de beweging naar buiten te maken en zich meer de
werkelijkheid eigen te maken. Die werkelijkheid is natuurlijk je
innerlijke werkelijkheid die tot doel heeft om de uiterlijke
werkelijkheid te transformeren in overeenstemming met zijn eigen
volmaaktheid, zijn onbegrensde schoonheid en zijn uitdrukkingsmogelijkheden. Maar wanneer de beweging wordt stopgezet, wanneer
het uiterlijk bewustzijn zich tegen het proces verzet, zich ongevoelig
maakt en zo de impulsen ervan negeert, dan krijgen de energieën niet
de kans zich op hun van nature harmonieuze wijze te ontplooien. Dan
wordt de constructieve kracht van deze energieën destructief althans in
het licht van het beperkte menselijk inzicht. In feite heeft de destructie
altijd tot doel de belemmeringen, de onwaarheid uit de weg te ruimen;
de inbreuk op de ontplooiing van het goddelijke ongedaan te maken.
Het bewustzijn blokkeert de vrijgekomen energieën en die blokkades
moeten opgelost worden. Dit komt in je leven tot uiting in de vorm van
beroering, crises, pijnlijke destructiviteit. Een mens moet deze situaties
leren onderscheiden en begrijpen. Het zijn geen toevallige
gebeurtenissen.
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Wanneer het bewustzijn open en in waarheid is, positief en in
overeenstemming met de goddelijke wet, dan bewegen de energieën
zich organisch en harmonieus. Waar het bewustzijn in tegenspraak is
met de waarheid, met de goddelijke werkelijkheid, met de goddelijke
wet, daar hebben de energieën een averechtse werking en keren zich
klaarblijkelijk in deze periode tegen het zelf.
Dit proces omvat al wat is, de hele schepping. Wat voor de individuele
entiteit geldt, geldt evenzeer voor de planeet. Ik heb vaak gezegd dat de
planeet aarde een entiteit is waarop dezelfde wetten van groei, dezelfde
fasen, stadia en periodes van ontplooiing van toepassing zijn als op het
individu. Zowel bij de individuele als bij de planetaire entiteit is elke
expansieperiode duidelijk onderscheiden. De energieën die moeten
worden vrijgemaakt om de expansie die in het basisplan besloten ligt
mogelijk te maken, moeten sterk zijn. Daarom zijn de positieve
manifestaties heel merkbaar: veranderingen, concrete ontplooiing van
nieuwe mogelijkheden, hernieuwde creativiteit, een nieuwe houding
tegenover zichzelf en tegenover anderen die een veel grotere rijpheid
laat zien, groter welzijn en geluk en een breder zicht op nieuwe
mogelijkheden van zelfexpressie; dit alles openbaart zich wanneer deze
energieën volgens plan worden gebruikt. Crises en destructiviteit
manifesteren zich wanneer de nieuwe energieën niet worden onderkend
als een impuls van goddelijke krachten, waardoor men zich ertegen
verzet alsof ze een vijandige kracht zijn. Alle regressieve en
reactionaire houdingen en ook radicale revolutionaire houdingen zijn
niets anders dan bovengenoemde blokkades. De laatste niet minder dan
de eersten, aangezien deze louter een projectie op de buitenwereld zijn
van wat innerlijk tegengehouden wordt, waarbij de nadruk verkeerd
gelegd wordt.
Hoe is dit van toepassing op de huidige nieuwe impuls van het
Christusbewustzijn dat zich in deze tijd ontvouwt? Dit is immers een
van die expansiefasen die ik zojuist besproken heb. Als iemand op de
drempel van volwassenheid staat maar zich ertegen verzet, veroorzaken
volwassen energieën die in verstand, gevoel en lichaam vrijkomen een
crisis. Dit verschijnsel wordt in brede kring genegeerd door jullie
wetenschappers en opvoeders, zelfs door jullie psychologen. Zoals ik al
zei, geldt dit ook voor de planeet als entiteit. Jullie planeet staat op de
drempel van volwassenheid en streeft ernaar die te ontplooien. Maar
ook herbergt zij weerstrevende elementen die het proces willen
negeren, die er bang voor zijn en zich ertegen verzetten. Zo kun je
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groeperingen onderscheiden die in het geheel geen acht slaan op
innerlijke processen. Ook zie je groepen die iets van deze processen
aanvoelen. En dan zijn er die mensen die zich de innerlijke
werkelijkheid duidelijk bewust zijn en de uiterlijke werkelijkheid
precies zien voor wat zij is: louter een afspiegeling, een manifestatie.
De lagere bewustzijnsstructuur die alleen gericht is op uiterlijke
verschijnselen, verkeert in een toestand van afscheiding. Dit bewustzijn
is niet in staat de eenheid waar te nemen van al wat is en daarom
functioneert het op een manier die het zelf van anderen scheidt.
Egoïsme, hebzucht, meedogenloosheid, onverschilligheid en wreedheid
zijn uitingen van deze misvormde geesteshouding. Aangezien de
uitgangspunten achter deze houding op illusie berusten, moeten zij
uiteindelijk pijnlijk en nutteloos blijken en worden zij vernietigd door
iedere nieuwe impuls van goddelijke energie. Men begrijpt niet altijd
wat dit werkelijk betekent. Vaak vereist het veel tijd - zoals jullie dat
noemen - en veel ontwikkeling voordat de innerlijke betekenis van
zo’n crisis duidelijk kan worden. De blindheid waardoor je niet in staat
bent de eenheid van alle bestaan waar te nemen, is kenmerkend. Zij is
gebaseerd op de schijn dat de belangen van het zelf en anderen
uiteenlopen. De persoonlijkheid die daarin verwikkeld is, kan slechts
zien wat vlak voor hem ligt en laat na, ja weigert zelfs verder te kijken.
Hij blijft onbewust van de verbanden
In het tijdperk dat de mensheid zojuist achter zich heeft gelaten, en dat
we het vroege adolescentiestadium van planetair bewustzijn kunnen
noemen, moest zij leren ruwweg onderscheid te maken tussen goed en
kwaad, tussen sociaal en antisociaal gedrag, tussen constructieve en
destructieve daden. Dit was een heel dualistische toestand, maar
onvermijdelijk omdat het bewustzijn van de planeet dit dualisme nog
niet kon doorzien. Het was ook een noodzakelijke voorbereiding op de
volgende fase die jullie nu zijn binnengegaan. Jullie moeten
karaktervastheid verwerven om verleiding te weerstaan voordat je kunt
inzien dat er niets wordt opgeofferd als je volwassen wordt: je werkelijke belang kan nooit en te nimmer verschillen van dat van anderen.
In vroeger tijden kon dit onderscheid niet gemaakt worden. De
mensheid was niet in staat goed en kwaad te onderscheiden en te zien
wat bevorderlijk en opbouwend was en wat destructief was voor
anderen, zelfs als het jezelf voordeel op leek te leveren. In die vroegere
perioden liet de mens zich louter leiden door zijn impulsen en
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verlangens. Wat onmiddellijke bevrediging bracht scheen ‘goed’ en
met de rest werd geen rekening gehouden. Het bewustzijn verkeerde
toen in haar kleuterstadium. Pas in het tijdperk dat nu ten einde is, is
men de strijd aangaan om te kiezen tussen schijnbaar uiteenlopende
belangen. De pijn die door de blindheid van de onontwikkelde staat
veroorzaakt wordt, wordt zelf medicijn en les. Vaak heb ik het over
deze goddelijke wet gehad die de mensheid zo moeilijk onderkent. Als
iemand iets opgeeft wat zijn eigen belang lijkt te dienen omdat hij
beseft dat hij er anderen kwaad mee zou kunnen doen, bereidt hij zich
voor op het volgende ontwikkelingsstadium waarin hij een groter
inzicht heeft. Dit geldt ook voor de planeet als geheel.
De dualistische kijk op de werkelijkheid lijkt nog steeds diep verankerd
in het menselijk bewustzijn. En wanneer het bewustzijn nog zo diep in
deze manier van waarnemen vastzit, lijkt inderdaad alles wat je ervaart
een kwestie van keuze tussen jezelf en de ander, en daar komen vaak
heel ernstige gewetensconflicten uit voort. Onnodig te zeggen dat
mensen niet altijd dat schijnbare offer kunnen brengen om fatsoen,
eerlijkheid, vriendelijkheid of constructief gedrag te bewaren of te
initiëren, omdat een dergelijke handelwijze zo sterk ervaren wordt als
tegen jezelf ingaand. Als de mens zich vanuit een dualistisch
bewustzijn opoffert, doet hij dat vaak in zijn eigen nadeel. Een
dergelijke opoffering is illusie, is geen goddelijke liefde, vriendelijkheid en rechtvaardigheid, geen fatsoen en eerlijkheid. Maar als deze
eigenschappen grote offers lijken te vragen, moet je wel een gevoel van
opoffering hebben. Want je ervaart wat je gelooft. Jullie hebben
allemaal in je zuiveringsproces ervaren hoe gebelgd en misdeeld je je
voelt wanneer je van destructief gedrag afziet. En ook hoe schuldig je
je voelt en hoezeer je jezelf afwijst wanneer je voor de verleiding
bezwijkt en gehoor geeft aan het directe verlangen van het lager zelf.
De wetten en zeden van de beschaving die net achter jullie ligt, steunen
op deze fundamentele dualiteit en dus op een beperkt beeld van de
werkelijkheid. Tegelijkertijd was dit beperkte blikveld een zeer
noodzakelijk proefterrein. Alle verschijnselen van strijd en beroering,
zowel veroorzaakt door de natuur als door de mens, waren een uiting
van dit conflict tussen de schijnbaar uiteenlopende belangen van het
zelf en anderen. Nu is deze tijd ten einde. Diegenen die zich hebben
opgeofferd voor ieders welzijn omwille van een goddelijk principe
zullen merken dat dit niet meer nodig is, dat een diepere waarheid
bereikt kan worden. Want nu zie je dat wat jezelf schaadt, anderen
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schaadt en wat anderen schaadt, ook jezelf schaadt. Diegenen die
hoofdzakelijk egocentrisch en destructief gehandeld hebben, moeten
tot inkeer komen willen de krachtige energieën die op het innerlijk vlak
van de planeet vrijkomen, voor hen creatief en bevorderlijk zijn.
Anders zullen zij ondraaglijke spanningen creëren die in een crisis
moeten culmineren.
De planeet aarde heeft een ontwikkelingsstadium bereikt waarin de
oude structuur niet langer gehandhaafd kan worden. Zij kan de
spanningen en beperkingen van het oude begrensde bewustzijn niet
verdragen. Men moet tot een nieuwe visie komen waarin alles één is,
waarin het zelf en anderen als één gezien worden. Jullie moeten deze
nieuwe manier van kijken zoeken achter het beperkte blikveld waaraan
het directe bewustzijn zo gewend is. Deze nieuwe kijk brengt een
enorme vrede, veiligheid, vreugde en zelfexpressie. Ik geef geen
illusoir beeld dat uit een wensgedachte voortspruit, nee, het is pure
werkelijkheid.
Jullie weten allemaal, vrienden, dat het onderscheid tussen mensen die
nog vastzitten in het oude bewustzijn en mensen die vanuit de nieuwe
perceptie leven, niet altijd eenvoudig is. Want de mens bestaat niet uit
één stuk. Er zijn heel wat mensen die op de drempel van het nieuwe
staan en die hulp en leiding nodig hebben om hen eroverheen te helpen.
Zelfs diegenen die over het geheel genomen klaar zijn om het nieuwe
bewustzijn in zich tot uiting te laten komen, wier persoonlijkheid al in
het nieuwe Christusbewustzijn verkeert, zelfs die mensen vinden
gebieden waar de oude, zelfzuchtige, bekrompen zienswijze nog actief
is. Dat zijn de gebieden die je je ‘problemen’ noemt. Misschien kunnen
we dit nu in een ander, breder, licht zien. Het is al te eenvoudig ze als
‘problemen’ te bestempelen. Ze drukken een ritme uit van groei en
expansie.
Zoals ik herhaaldelijk gezegd heb, zijn er mensen die al zijn voorbereid
op dit tijdperk van nieuw bewustzijn en in die zin bestaat dit
bewustzijn al. Zij zijn de pioniers. Zij scheppen een nieuwe
beschaving. Op verschillende plaatsen over de gehele wereld is er al
een begin gemaakt. Ook is er een aanzienlijk aantal mensen die nog net
niet in het nieuwe bewustzijn verkeert, maar in staat is naar die
toestand te groeien. Dit vereist heel intens werken met leiding. Hoe je
dat werk moet doen wordt jullie door middel van dit kanaal
aangegeven. Er is over de hele wereld nog meer van dit voorberei227/6

dingswerk nodig. Het zal zeker gebeuren. Jullie pad is heel belangrijk,
want jullie hebben niet alleen te maken met mensen die het nieuwe
bewustzijn verworven hebben, de pioniers die een nieuwe beschaving
scheppen. Jullie zijn ook geroepen om je eigen zuiveringswerk voort te
zetten, je eigen groeiproces, zodat je innerlijke blikveld vergroot wordt
en je bewustzijn verandert overeenkomstig de mogelijkheden die in je
basisplan besloten liggen. Dan kun je anderen helpen om - op heel veel
verschillende manieren - hetzelfde te bereiken. Er hoeft geen streng
onderscheid gemaakt te worden tussen mensen die in het oude en
mensen die in het nieuwe bewustzijn leven. Er is een aantal mensen
van wie waarlijk gezegd kan worden dat zij in dit stadium van
ontwikkeling er niet aan toe zijn om die stap te maken, om zich aan de
nodige discipline van dit werk te onderwerpen. Maar meer mensen dan
jullie beseffen zouden het kunnen, maar doen het helaas niet. Maar ook
zijn er velen die in staat en bereid zijn om de nodige stappen te nemen
om hun bewustzijn te verruimen en te verdiepen overeenkomstig hun
mogelijkheden.
Dit werk is niet voldoende verbreid op aarde en het heeft meer nadruk
nodig; maar dat komt. Jullie eigen kern hier kan en zal een belangrijke
rol spelen in deze zaak, in uitwisselingen met andere nieuwe tijdscentra
die bereid zijn het wordingsproces te accepteren en niet maar gewoon
iedereen te laten waar hij is. Er is werk aan de winkel. Dit werk, dit
voorbereiden van steeds meer mensen op de ontplooiing van hun
innerlijk bewustzijn, van de innerlijke werkelijkheid, betekent in feite
heel gewoon één ding: het betekent God in jezelf vrijmaken, God in het
algemene bewustzijn van de mens vrijmaken.
Zoals jullie weten was het Godsbewustzijn in vroeger tijden altijd naar
buiten geprojecteerd. Daarna moest - als noodzakelijke voorbereiding de slinger naar de andere kant doorslaan, naar nadruk op het zelf. Het
individu moest God als entiteit buiten zich opgeven om volledig eigen
verantwoordelijkheid op zich te nemen. Maar voor hij God in zichzelf
kon vinden, moest hij, om de overgang van God buiten naar God
binnen te maken en de kloof in tijd en ruimte zoals jullie die kennen te
overbruggen, een periode van atheïsme of agnostiek doormaken als
overgangstoestand en voorbereiding op volledige autonomie en
individualiteit. Dit moest eerst op de uiterlijke niveaus gebeuren, want
volledige autonomie en individualiteit kan natuurlijk alleen maar op
alle niveaus bestaan wanneer God innerlijk is vrijgemaakt en wanneer
je je eenheid met God gevonden hebt. Dat is werkelijkheid.
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Nu vrienden, waar de planeet aarde zich tegen de krachtige energieën
verzet en haar blauwdruk niet volgt, moet haar ontwikkeling een
andere loop nemen dan bij die aspecten van het planetair bewustzijn
die klaar zijn om het nieuwe te verwelkomen. Deze verdeling is
noodzakelijk, organisch en onvermijdelijk. Die mensen die blind zijn
voor de betekenis van de crisis die voortspruit uit het feit dat de
beweging belemmerd wordt, ervaren deze crisis alsof zij slachtoffer
zijn en alsof alles hopeloos is. Maar zij die op de hoogte zijn, zijn zich
de ware betekenis van de crisis bewust en zijn er niet bang voor. Zij
weten dat het een verandering is die nu moeilijkheden oplevert in de
aanpassing aan nieuwe zienswijzen, maar zij weten ook dat het een
welkome bevrijding en grote vreugde betekent.
In het individu is het precies hetzelfde. Op dit pad merken jullie op
overtuigende wijze in je persoonlijk leven - als je bereid bent echt je
ogen ervoor te openen - dat elke crisis die je ervaart wijst op een
ontkenning van de waarheid, een schending van je goddelijkheid. En
daarom heb je pijn, verkeer je in moeilijkheden en in crisis en lijd je
omdat je een enorm krachtige energiestroom en groeikracht blokkeert.
Naarmate je meer tot dit besef komt, verwerf je je een prachtige sleutel.
Het is echt een sleutel. Met die sleutel kun je bewustzijnsgebieden
ontsluiten, zien, herkennen en kun je waarlijk veranderingen
aanbrengen waar je voorheen krachtige, creatieve energieën
geblokkeerd hebt die zich tegen jezelf hebben gericht. Op dit pad leren
jullie het hele proces in harmonie te brengen door je totaal over te
geven aan de Christus die in je ontwaakt, in je innerlijke werkelijkheid.
Precies hetzelfde proces is op de planeet van toepassing.
Jullie hebben jullie centrum geschapen1 en ervaren veel leven en groei,
pijn, vreugde en ware vrede door dit hele proces heen. Maar soms
komen jullie op een dwaalspoor op de momenten dat je gelooft dat dit
leven hier in die korte periode dat je er verblijft, te mooi en te
betekenisvol is om realiteit te zijn. De werkelijkheid zou niet zo mooi
kunnen zijn. Je hebt het gevoel dat het teveel is. Terwijl je, wanneer je
weer in je ‘normale’ omgeving komt (in de buitenwereld als het ware),
dát als het echte leven bestempelt. Niets is meer bezijden de waarheid,
vrienden. Wat jullie het echte leven noemen is het meest illusoire leven
waar bijna alles omgekeerd en op zijn kop wordt gezien. Daar worden
alleen de uiterlijke, meest oppervlakkige uitingen herkend en
waargenomen, en houden jullie je alleen daar mee bezig. Op die manier
1

Bedoeld wordt het centrum in Phoenicia, (N.Y.) (Noot vertaler)
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wordt het leven verbrokkeld en ontstaat een onherkenbaar patroon. In
de nieuwe beschaving die jullie vestigen, leren jullie verband tussen
oorzaak en gevolg, tussen schijnbaar verbrokkelde stukjes ervaring en
bewustzijn te leggen. Jullie leren het diepere en veel werkelijker
innerlijke leven te ontdekken dat de uiterlijke omstandigheden creëert.
Zo benader je de werkelijkheid op een veel breder vlak en maak je je
een veel omvattender werkelijkheidsbesef eigen. Wanneer je je dat
eenmaal hebt eigen gemaakt en ermee verbonden bent, de echte
werkelijkheid als ik het zo mag noemen, dan wordt het veel
gemakkelijker voor je om met de illusoire, uiterlijke realiteit om te
gaan. Die moet je dan natuurlijk niet als enige werkelijkheid
beschouwen, en dat wat je in jezelf op je pad nastreeft als irreëel zien.
Want daarmee keer je de waarheid om.
En ik zeg jullie, vrienden, de nieuwe realiteit die je ontdekt, maakt dat
je in het centrum daar ook een uiterlijke manifestatie van schept. Jullie
zien het al gebeuren. Jullie zullen de nieuwe beschaving en de nieuwe
cultuur vormen die langzaam aan het groeien is. De krachten die in
deze nieuwe realiteit ontwikkeld worden, vernietigen tegelijkertijd dat
wat jullie in deze beweging belemmert. Want er kan geen schepping en
groei plaatsvinden zonder vernietiging. Afbraak van destructiviteit heb
ik het lang geleden in een lezing genoemd. Oftewel afbraak van
datgene wat verouderd is en daarom moet verdwijnen, maar het
uiterlijk bewustzijn houdt er aan vast en verzet zich tegen de
verandering. In het verleden, in een minder ontwikkelde staat van
bewustzijn kan het zijn functie gehad hebben, maar het heeft geen zin
er nu nog aan vast te blijven houden. Jullie weten dat allemaal uit je
persoonlijke werk. In je zielssubstantie vinden jullie houdingen en
reacties die heel begrijpelijk en zelfs juist waren toen je nog een baby
en een klein kind was. Maar je zet ze voort, je houdt er aan vast alsof
deze houdingen nog realiteitswaarde hebben. Precies in de mate dat je
dat doet, creëer je belemmeringen, ongeluk, strijd, teleurstelling, crisis
en uiteindelijk vernietiging; het oude kan dan instorten en je kunt aan
de opbouw beginnen.
Als je bereid bent de oude, overbodige houding op te geven en een
nieuwe, passender houding aan te nemen, zijn pijnlijke crises en
vernietiging niet nodig. De verandering vindt dan heel organisch,
harmonieus en soepel plaats. Waar je je opzettelijk terughoudt, ontkent
en ervoor kiest jezelf wijs te maken dat het wel goed zit, dat het er niet
toe doet, dat je het niet kunt of dat het te moeilijk is, daar haal je
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onvermijdelijk crisis en pijn binnen. Precies hetzelfde geldt voor de
mensheid als geheel, als één entiteit. Elk individu is ten opzichte van
het geheel wat een aspect van je is ten opzichte van je hele
persoonlijkheid. Net zoals je je in een innerlijke strijd bevindt omdat
een deel van je wil groeien en een deel af wil houden, zo is het ook met
de planeet gesteld. Delen ervan willen groeien terwijl andere delen af
willen houden en ontkennen dat er ook maar zo’n conflict bestaat. Er
zijn mensen die verandering willen en mensen die zich ertegen
verzetten. Begrip van deze lezing zou jullie op een dieper niveau van je
wezen van grote hulp kunnen zijn om je te verbinden tot verandering.
Want verandering is een van de dingen die de nieuwe tijd met zich
meebrengt.
Ik zal nu proberen dit op een heel speciaal gebied toe te lichten.
Natuurlijk geldt hetzelfde voor allerlei andere gebieden, maar nu kies
ik een heel speciaal gebied. Laten we even terugkomen op het idee van
goed en kwaad; dat wat opbouwend is en in overeenstemming en
harmonie met de goddelijke waarheid en wetten, en dat wat ertegen in
gaat. De strikte wet die voor het primitieve bewustzijn moest bestaan,
moest regels uitvaardigen van ‘doe dit’ en ‘doe dat niet’, geboden en
verboden dus. Het geheel kinderlijke en in alles aan zichzelf
toegevende bewustzijn heeft zulke regels van buitenaf nodig. Zonder
deze regels zou er een chaos geweest zijn en zouden de meest
destructieve impulsen in veel grotere mate dan nu gebeurd is, zijn
uitgeleefd. Maar dit bracht ook een zekere rigiditeit en
oppervlakkigheid met zich mee. Blinde gehoorzaamheid aan regels
brengt gemakzucht met zich mee werkte denkluiheid in de hand,
waarbij je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen en niet hoeft te
worstelen met de vaak veel complexere kwesties van innerlijke moraal.
Het vaak noodzakelijke tasten en zoeken dat aan ware antwoorden en
verlichting vooraf moet gaan, wordt dan vermeden. Daarom benadruk
ik zo vaak in mijn leiding dat de benadering die je uit gewoonte toepast
- waarin de ene handeling juist is en de andere fout - meestal een
verkeerde manier is om de dingen te bekijken Door de jaren heen heb
ik jullie onophoudelijk laten zien dat in de meeste gevallen beide
mogelijkheden kunnen zijn ingegeven door zowel zeer oprechte als
zeer oneerlijke motieven. Alleen wanneer je de oneerlijke motieven
van beide benaderingen uitzoekt, kun je je kanaal openen naar je
innerlijke God en de leiding ontvangen die je nodig hebt. Dat betekent
inspanning, moed, zoeken. Gehoorzamen aan uiterlijke regels
verhindert dit. Dus wat ik jullie heb laten zien over hoe je zulke
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kwesties kunt benaderen, is werkelijk een uiting van het bewustzijn van
de Nieuwe Tijd dat zich steeds wijder over de planeet zal verbreiden
naarmate de mensheid zich ontwikkelt.
In de lezingen die ik door de jaren heen heb gegeven, heb ik ook laten
zien hoe de dualistische benadering nog op een andere manier
verwarring en misvorming van de waarheid tot gevolg heeft. Er zijn
mensen die beweren dat een bepaalde levenshouding wenselijk is,
terwijl de tegenovergestelde houding onwenselijk zou zijn. Anderen
draaien het helemaal om. Beide partijen gebruiken de misvorming, de
overdrijving en het fanatisme van de ander als ‘bewijs’ dat hun
houding de juiste, is. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen dat alleen
introspectie de juiste levenswijze is en dat naar buiten gericht zijn
schadelijk en onjuist is. En er zijn mensen die precies het tegendeel
beweren. En dan zijn er mensen die alleen maar in actieve expressie
geloven. Zij verwerpen alle ontvankelijke, passieve houdingen en
omgekeerd. Bij vele andere levenshoudingen wordt ook zo’n scheiding
aangebracht. Hele filosofieën zijn op zulk onderscheid gebaseerd; er
worden ijverig verhandelingen geschreven waarin heel wat halve
waarheden worden gebruikt om één kant van de zaak weer te geven. Er
zijn veel van dergelijke onderwerpen die hetzelfde lot ondergaan en
waarbij men een rigide scheidslijn trekt; aan een aantal daarvan heb ik
door de jaren heen speciaal aandacht besteed. Ik heb laten zien dat het
dualistische of/of zo rigide en kortzichtig is, dat het niet meer bruikbaar
is. Het stelsel van regels in het verleden bracht dat onvermijdelijk met
zich mee. Het primitieve bewustzijn had de opgelegde regels nodig om
niet opzettelijk blind en zelfzuchtig te vernietigen, vervreemd van
anderen terwijl de ander met zijn pijn daarbij niet als werkelijk ervaren
werd.
Ik zeg niet dat de mensheid nu zo ver is dat ze geen uiterlijke regels
meer nodig heeft. Het is duidelijk nog niet zo ver. Er zijn altijd nog
mensen die anderen opzettelijk en zelfzuchtig, wreed en op
onverantwoord wijze kwaad willen doen en dat ook doen, ondanks
regels en wetten van buitenaf. Maar dit geldt alleen voor de meest
duistere, meest onontwikkelde aspecten van het lager zelf van de
entiteit; zowel individueel als planetair. Meer dan ooit gaan regels
plaats maken voor innerlijke moraal en geweten. Het
Christusbewustzijn dat zich geleidelijk op innerlijk niveau ontwikkelt,
brengt de mens langzaamaan in een toestand waarin vroeg of laat
uiterlijke regels overbodig worden. Want de innerlijke God weet wat
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waarheid, liefde en goddelijke werkelijkheid is, en de persoonlijkheid
zal vanuit dat diepste centrum tot actie komen.
Dit kun je al een beetje zien. Op je psychologisch innerlijk pad, in je
gevoelsleven, gelden geen regels, althans geen regels van buitenaf.
Maar je vind er de schoonheid van de goddelijke wetten die in de
grootste volmaaktheid werkzaam zijn en ook vind je er weldadige
liefde en rechtvaardigheid. Je kindstuk, het lager zelf in je, kan zich
blindelings tegen die wetten verzetten, maar als je eenmaal besloten
hebt te ontwaken, moet je wel overweldigd worden door de grootsheid
van dit goddelijk plan, waarin alles goed is en je nergens bang voor
hoeft te zijn als je het maar wilt zien en er in mee wilt gaan. Jij kent je
innerlijke waarheid, niemand anders kan je die vertellen. Op dit niveau
is geen enkele daad op zichzelf goed of slecht. Toch is het ook waar dat
je goddelijke zelf in bepaalde tijden wenst en nodig heeft dat je een
bepaalde richting inslaat en niet een andere. Maar dit kan niet van
buitenaf opgelegd worden. Alleen wanneer je diep in jezelf keert en de
regels, de publieke mening, de façade overstijgt, wanneer je vervolgens
het eigenbelang overstijgt dat uit het lager zelf voortkomt en wanneer
je de behoefte om in de smaak te vallen, maar ook de behoefte om te
rebelleren en wrok te koesteren overstijgt, alleen dan vind je de
uiteindelijke waarheid met betrekking tot die speciale vraag waarvoor
je leiding vraagt aan je hoger zelf. Alle uiterlijke hulp kan je alleen
maar laten zien hoe je zo diep kunt gaan en hoe je je investering in een
vals werkelijkheidsbeeld herkennen kunt. Buitenstaanders kunnen vaak
zien waar je vastloopt wanneer je dat zelf niet kunt en kunnen je
daarom helpen. Maar als je je innerlijke God vindt, gaat het uiteindelijk
om het besef van je innerlijke wet.
De nieuwe tijd gaat in deze richting. De uiterlijke wet loopt vaak
parallel aan de innerlijke wet. Veel uiterlijke wetten zijn manifestaties
van de goddelijke wet, maar hebben het dynamisch verband met hun
goddelijke oorsprong verloren en zijn daardoor losstaande structuren.
Wanneer het om moord gaat of stelen, of mensen op andere manieren
van hun rechten beroven, lijdt het geen twijfel dat de uiterlijke wet
parallel is aan de innerlijke wet. Maar er zijn ook complexere situaties
waar de innerlijke wet niet zo eenvoudig is. En daar heb ik het nu over.
Daar kan een benadering zoals jullie die nu leren de waarheid en de
werkelijkheid van de goddelijke wet op een innerlijk niveau aan het
licht brengen.
Soms zul je merken dat de uiterlijke wet totaal tegengesteld is aan
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Gods innerlijke wet. Op een heel grof niveau is het volgende een
eenvoudig en voor de hand liggend voorbeeld: leef je toevallig in een
land met een corrupte regering, die van het individu eist dat het handelt
tegen alle medemenselijkheid, dus tegen God, dan zou het tegen de
goddelijke wet zijn om de uiterlijke wet te volgen. Het vraagt heel wat
moed van een mens om voor de innerlijke waarheid te gaan staan en de
uiterlijke wet te negeren. De mens kan in de doolhof verdwalen en zijn
toevlucht nemen tot de uiterlijke wet, want dat is dan misschien het
gemakkelijkst. Evenzeer kan de mens mijn woorden misbruiken om de
neiging van het lager zelf om een uiterlijke wet te tarten, te
rechtvaardigen. Wederom is een nauwkeurige inspectie van de echte
motieven en houdingen het enige ware antwoord. Er zijn geen regels
om aan te geven wanneer je regels moet volgen of doorbreken en ook
niet hóe je ze moet volgen.
Het Christusbewustzijn is geen rebellie en revolutie, ook is het geen
vernietiging van het oude. Het is herformulering en verandering, een
nieuwe ordening van eeuwige waarden die al in het oude bewustzijn
bestonden, maar die in de nieuwe tijd op een nieuwe manier tot
uitdrukking gebracht moeten worden. Het Christusbewustzijn brengt
een nieuwe moraal die stap voor stap de uiterlijke geboden, de
uiterlijke regels en de uiterlijke geschreven en ongeschreven wetten
uitwist. Wetten zijn voorlopig nog steeds noodzakelijk in jullie tijd,
maar dit is de richting die het gaat nemen. Waar je aan je lager zelf
gehoor geeft en dat uitleeft, zijn die wetten nodig om anderen te
beschermen. Maar waar je het lager zelf ontgroeid bent, hoeft je niet
verteld te worden dat je anderen geen kwaad mag doen; je weet het en
je hebt de wens ook niet meer.
In de complexere kwesties van persoonlijke relaties zijn de wetten al
aan het verdwijnen, het nieuwe bewustzijn maakt ze overbodig. In de
mate dat je God in je laat ontwaken maak je je innerlijke God vrij en
dan verdwijnen de uiterlijke wetten. De zeden wetten zullen flexibel
worden en precies zijn wat ze echt zijn. Elk geval is anders. Maar
daarvoor moet je je inspannen om jezelf te leren kennen zodat je je niet
laat leiden door oneerlijke lager zelf motieven. Je moet je ook de
inspanning getroosten om elke kwestie afzonderlijk en nieuw te
behandelen, er helemaal fris tegenover gaan staan. Zo handelt een
volwassen, rijpe entiteit en de mensheid groeit daar naar toe. Maar dat
kan niet wanneer er verzet is tegen verandering. Want een voortdurend
veranderende wereld vereist een flexibele houding en vice versa.
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Vrijheid en verandering zijn onlosmakelijk verbonden. Net zoals
slavernij en rigiditeit onlosmakelijk verbonden zijn. Als je het zo
gemakkelijk wilt dat je niet hoeft te zoeken, je niet hoeft in te spannen
en af te tasten, wanneer je geen energie en aandacht wilt besteden aan
welke kwestie dan ook, als je alles op een presenteerblaadje aangereikt
wilt krijgen, dan zul je het met onwrikbare regels moeten stellen die je
inperken en tot slaaf maken. Alleen iemand die zijn rebellie tegen
gezag overwonnen heeft omdat hij zijn eigen innerlijke autoriteit is,
omdat hij die eerlijkheid bezit, kan vrij zijn. Dat betekent dat je
verandering moet verwelkomen. Elke kwestie vereist weer een nieuwe,
andere, heel beweeglijke en flexibele houding. Vrijheid is dus volledig
afhankelijk van je vermogen tot veranderen.
Welnu, vrienden, ik heb jullie stof tot nadenken gegeven; keer diep in
jezelf in. Ik zeg jullie dat de meeste van jullie klaar zijn om dit
materiaal heel productief te gebruiken en niet alleen op verstandelijk
niveau. Veel van wat ik heb gezegd zal innerlijk wortel schieten en
daar kun je het waarnemen. Jullie kunnen werkelijke vrijheid tot stand
brengen door je bereidheid tot verandering (mentaal, in je opvattingen,
je houdingen, je veronderstellingen), door je bereidheid het verouderde
dat je gevangen houdt op te geven en zo je innerlijke God vrij te maken
en ware eigen verantwoordelijkheid te nemen, waarmee je niet langer
de beperking en de rigide regels van de uiterlijke wet nodig hebt. Zoek
die kant in je die een antwoord wil laten klinken op de woorden die ik
jullie heb gegeven. Laat deze woorden je voeden en sterken waar je dat
het meeste nodig hebt. Maak ruimte voor dat opkomend bewustzijn, in
zoverre het zich op innerlijk vlak verbreidt; verwelkom de beweging
van harte en ga er in mee. Vertrouw dat dit jou en je leven alleen maar
kan verbeteren.
Jullie zijn allen gezegend in waarheid en in liefde. Wees je God.”
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