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Het leven pulseert op alle    
niveaus van manifestatie 

11 februari 1976  
lezing  238 

 
“Gegroet, goddelijke zegeningen, voor ieder van jullie hier, lieve 
vrienden. En in het bijzonder groeten en zegeningen voor onze 
vrienden hier van overzee.1  
 
Zoals ik al eerder heb gezegd, ligt er een diepe en betekenisvolle 
bedoeling in de ontmoeting van deze twee Lichtcentra. Op het innerlijk 
zijnsniveau is dit plan al realiteit. Op het uiterlijk niveau van 
manifestatie duurt het enige tijd voordat dit ten volle tot uitdrukking 
kan komen. Er zijn wellicht meer stappen nodig en inspanning en 
aftasten voordat het uiterlijk bewustzijn ook volgt en het plan tot 
verwerkelijking kan komen. Er kan een wederzijds voeden uit 
voortkomen, wat van het allergrootste belang is. Het heeft een veel 
bredere betekenis dan andere verbindingen want ieder van jullie heeft 
een heel speciale bijdrage te leveren, ook aan elkaar. Dat zal niet alleen 
deze twee lichtcentra verbreden, maar op den duur alle andere 
lichtcentra ten goede komen.  
 
Natuurlijk, het uiterlijk verstand is af en toe traag, dat begrijpt en volgt 
het niet onmiddellijk. Maar het achterliggende plan kan inderdaad 
werkelijkheid worden als je met al je voelhoorns - je innerlijke 
zintuigen - afgestemd bent op de werkelijke betekenis van deze 
ontmoeting. Wederzijds geven, uitwisselen en leren kan op een heel 
zinvolle manier een doorgaand proces worden, dat veel meer zal 
opleveren dan jullie je nu kunt voorstellen. 
 

                                                             
1 Peter en Eileen Caddy uit Findhorn. (Noot vertaler) 
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Deze nieuwe tijd, die zich aan het manifesteren is, is ondermeer een 
tijd van samengaan en verbinden. Dat speelt zich af op allerlei 
manieren, op diverse terreinen en niveaus. Het moet allereerst op de 
innerlijke lagen binnen de persoon plaatsvinden , maar ook op de 
uiterlijke, zodat op den duur naties, godsdiensten en al dergelijke 
verschillen zullen verdwijnen. Dit betekent niet dat individualiteit en 
persoonlijke zelfexpressie dan ook zullen verdwijnen. In geen geval, 
het tegendeel is waar.  
 
Misschien kunnen we zeggen dat in het tijdperk van dualiteit, waar 
jullie nu feitelijk uit wegtrekken, diversiteit op uiterlijke niveaus 
bestond, terwijl uniformiteit en conformiteit dikwijls bestonden binnen 
de persoonlijkheid en die doen de echte individuele zelfexpressie te 
niet. Het tijdperk van eenheid en eenwording brengt daarentegen een 
ander beeld. Uiterlijke diversiteit of verschillen zullen verdwijnen, 
want ze verliezen hun gewicht. Uiterlijke geloofssystemen zullen niet 
langer verward worden met innerlijke onafhankelijkheid van geest. 
Mensen zullen gaan voelen, dat verschil in nationaliteit, in kerk- of 
andere lidmaatschappen hun niet langer het recht geeft daaraan hun 
persoonlijke identiteit te ontlenen. Die uitdaging zal de mens dan niet 
meer star afhouden van het vinden van de eenheid van zijn ziel met het 
Al. De diversiteit van die individuele goddelijke zelfexpressie in ieder 
mens zal van veel groter belang worden. Vanuit groepseenheid en 
groepsbewustzijn zal een veel duidelijker individu tot ontwikkeling 
komen. En deze uitgesproken individuen zullen bijdragen aan grotere 
eenheid in het groepsproces.  
 
In de lezing, die ik nu ga geven, lieve vrienden, ga ik spreken over een 
specifiek verschijnsel, dat duidelijker zal maken wat ik bedoelde, toen 
ik het over de heel speciale wederzijdse bijdrage had, van juist deze 
twee Lichtcentra. Het onderwerp van deze lezing gaat over de pulsatie 
van leven en bewustzijn. Alles is pulsatie: goddelijke pulsatie. De 
universele geest pulseert in de materie als het ware. Materie wordt tot 
leven gebracht door de polsslag van het goddelijke. De goddelijke 
beweging stuwt zich voort de leegte in, uitbreidend en samentrekkend. 
Iedere expansie beweegt het eeuwige leven vooruit en brengt de leegte 
tot leven met geest. Zoals ik al eerder heb gezegd creëert het 
ontmoetingsmoment van goddelijke substantie met de leegte materie. 
Nu is de polsslag een levensverschijnsel waarvan jullie je op het 
fysieke vlak goed bewust zijn. Het fysieke lichaam leeft door de 
pulsaties van het organisme. Het hart pulseert, de longen pulseren, de 
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bloedstroom pulseert. Dit zijn bekende verschijnselen. Maar jullie zijn 
niet vertrouwd met de fijnere vibraties van leven in het lichaam, in het 
brein, in het voelend zelf en in de spirituele stuwkracht, die zich 
uitbreiden in de leegte en op die manier maken dat de leegte geen 
leegte meer is, ze wordt leven. 
 
Iedere individuele levensmanifestatie - of het nu een menselijke entiteit 
of een ander organisme is - is een polsslag. Leven doordringt alle 
organismen. Zolang manifest leven duurt, heeft de pulsatie van univer-
seel leven zich in dit speciale organisme uitgebreid. Het is een enkele 
pulsatie. Toch bevat iedere levensmanifestatie veel verschillende 
vibraties, verschillende wetten, volgens welke verschillende ritmen hun 
eigen mate van pulsatie scheppen. Zoals het lichaam verschillende 
vibratiesystemen heeft (en er zijn systemen in het fysieke lichaam die 
de mens nog niet bekend zijn, want ieder orgaan, iedere cel, iedere 
porie, ieder molecuul heeft zijn eigen systeem). zo hebben ook de 
bewustzijnsniveaus verschillende polsslagen, pulsatiesystemen en 
wetten. Het bestaan van jullie aardse niveau is één polsslag van de 
universele klok. Iedere planeet heeft zijn eigen regulatiesysteem van 
polsslagen. De ster verschijnt, de ster verdwijnt, misschien heeft een 
slag een duur van miljarden jaren. Maar tijd is een illusie en je neemt 
deze tijdsillusie waar als verschillende tijdsspannen. Daarom lijkt voor 
jou de polsslag van een planeet heel anders van aard dan een enkele 
pulsatie, die bezield leven in jouw organisme, door jouw hart pompt.  
 
Zoals ik al eerder uiteenzette bestaat iedere polsslag uit deze drie 
universele momenten, die leven tot manifestatie brengen: het 
uitbreidende, het samentrekkende en het statische principe. Betreft het 
bijvoorbeeld één enkele menselijke levensmanifestatie, dan doordringt 
leven gedurende de uitbreidende beweging van een enkele pulsatie het 
stoffelijk lichaam. Tijdens de samentrekkende beweging trekt het leven 
zich terug in zijn eigen innerlijk, eeuwig rijk, dat de bron is van alle 
leven. Tijdens de statische beweging tankt het bij, regenereert het 
zichzelf met het innerlijk levensbeginsel en de krachtige energieën van 
de kern, totdat het weer gereed is om zich opnieuw voorwaarts te 
storten, verder de leegte in golvend, zijn geboorteplan vervullend totdat 
goddelijkheid al wat er is gevuld heeft.  
 
Iedere enkele pulsatie van een totale levensmanifestatie bestaat 
natuurlijk uit veel subsystemen van polsslagen. Precies zoals het 
lichaam zijn hoofdpulsatiesysteem heeft - het hart - zo heeft het ook 
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onderverdelingen in ieder afzonderlijk orgaan dat deel uitmaakt van de 
totaliteit van de levensmanifestatie. Als een van deze pulsatiesystemen 
niet goed functioneert, wordt het leven noodzakelijkerwijs verzwakt. 
Hetzelfde geldt voor alle andere bestaansniveaus. Ieder niveau heeft 
zijn belangrijkste pulsatie ‘beeld’. Bewustzijn, het voelend lichaam, het 
wilsysteem - ieder aspect van leven en zelfbewustzijn - bestaat uit zijn 
hoofdpulsatie die juist zíjn verschijning in de materie veroorzaakt. 
Maar elk van deze verschijnselen bevat ook subsystemen die 
noodzakelijk zijn voor het gehele functioneren.  
 
De volmaaktheid van de levensmanifestatie hangt af van de kracht en 
volheid van de pulsatie van goddelijk leven. Als de pulsatie krachtig en 
vol is, zal het leven dit op allerlei wijzen tot uitdrukking brengen. 
Gezondheid, schoonheid, intelligentie, goedheid, talent zijn natuurlijk 
allemaal goddelijke aspecten, die als het ware in het levensverschijnsel 
‘gepompt’ worden, juist zoals het hart het bloed in het organisme 
pompt. Ieder soort onvolmaaktheid - slechte gezondheid, onaantrekke-
lijkheid, gebrek aan intelligentie, negativiteiten, problemen, armoede, 
gebrek aan talent, enzovoort - onthult dat de hoofdpulsatie van 
goddelijke doordringing zwak is. 
 
Waardoor wordt de kracht van een polsslag nu beheerst? Dat is 
natuurlijk bewustzijn, innerlijke wil. Wat menselijk leven betreft kan 
het onderliggend bewustzijn dat in de materie verschijnt om een 
speciale taak te vervullen, sterk gemotiveerd zijn om dat te doen. Dan 
is de pulsatie krachtig en vol. Als het bewustzijn slechts half bereid is 
zijn eigen bestemming te vervullen zal de kortdurende pulsatie van 
specifieke levensmanifestaties zwak zijn. De ritmen van ieder 
pulsatiesysteem zijn daarom afhankelijk van intentie, vastbeslotenheid 
en wil op alle niveaus van het wezen. De zwakte van de pulsatie 
veroorzaakt een snellere - eerst wellicht gedeeltelijke, maar dan totale - 
terugtrekking, dat wil zeggen een samentrekkende beweging. Een korte 
levensduur is een typische demonstratie van dat principe. 
 
Zo zien jullie, vrienden, dat een ‘polsslag-van-menselijk-leven’ door 
het bewustzijn dat werkelijk de belangrijkste regelaar is, kan worden 
beïnvloed. En terwijl jullie, vrienden, op dit pad dieper delven in de 
meer ingewikkelde niveaus van je innerlijk bewustzijn, worden jullie 
de meestal verborgen intentie van het spirituele leven gewaar, dat zich 
manifesteert en zich pulserend door je stoffelijk denkend en voelend 
lichaam pompt. Met andere woorden, de polsslag die jouw 
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levensmanifestatie vertegenwoordigt, is rechtstreeks een uitdrukking 
van je intentie. De mate van vertrouwen, welzijn, vitaliteit, 
volmaaktheid, creativiteit, vervulling en van alle andere aspecten die ik 
eerder noemde - en vele anderen met mij - is helemaal afhankelijk van 
de stuwkracht, de sterkte van de pulsatie van jouw geest die het 
stoffelijk omhulsel tot leven brengt. Heel vaak echter zou de 
stuwkracht van geest sterk kunnen zijn en een even sterke, golvende 
polsslag teweeg kunnen brengen, als er geen niveaus in de persoonlijk-
heid waren die belemmerend werken en die dus aan het bewustzijn 
kenbaar gemaakt moeten worden. Dan heeft de bewuste persoonlijk-
heid een keuze. Dan ligt het in haar macht de polsslag te versterken en 
op die manier de levensmanifestatie uit te breiden en te vervolmaken. 
 
Iedere pulsatie is een golvende kracht. Wanneer je kijkt naar een leven 
waarin ziekte speelt, of waarin gebrek aan energie, aan vitaliteit, aan 
creativiteit of enige andere goddelijke eigenschap is, dan kun je er 
zeker van zijn dat de belangrijkste levenspulsatie zwak is. Als de 
beweging zich weer terugtrekt in de innerlijke werkelijkheid en het 
leven van de geest, lost de materie die tot leven was gebracht op in zijn 
deeltjes. Toch zullen die deeltjes nooit meer hetzelfde zijn als 
voorheen, v66rdat leven hen bewoonde en door hen heen stroomde. 
Het leven, dat zich als het ware in zichzelf heeft teruggetrokken, wacht 
om op zijn volgende kosmische polsslag opnieuw voorwaarts te 
golven, nieuwe vormen te scheppen, meer materie te bezielen, de 
leegte steeds meer te vullen. Dat is het evolutieplan, totdat al het 
bestaande geheel doortrild, doordrongen is van goddelijk leven. Het is 
een proces van voortdurend golven, voortstuwen, uitbreiden en 
terugtrekken, van heen en terug pulseren. Het terugtrekken is deel van 
de pulsatie, maar het kan gereguleerd worden en de pulsatie kan door 
innerlijke intentie en houding versterkt worden. 
 
Nu is natuurlijk ieder niveau van bewustzijn, iedere zelfexpressie, 
iedere emotie, iedere wilsuiting, alles wat bestaat tot in zijn kleinste 
(vanuit menselijk standpunt gezien) meest onzichtbare deeltje: 
bewustzijn en daarom dus een pulserende expressie. De onderverdelin-
gen van de levenspulsatie in jullie huidige manifestatie zijn legio Dus 
ieder niveau van je bewustzijn heeft zijn eigen pulsatiewerkelijkheid. 
Je gedachteprocessen, je gevoelsleven, je wilsuitingen hoe gaan die 
allemaal samen? Hoe is hun interactie? Wanneer je je in de materie 
manifesteert, druk je in je manifestatie vele aspecten van bewustzijn 
uit. Bewustzijn doordringt al wat is. Je goddelijk zelf kiest bepaalde 
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aspecten om zich in uit te drukken en andere niet. Je kiest ‘voltooide’, 
gezuiverde aspecten van je eeuwig wezen. maar ook onvoltooide en je 
belichaamt die in het geheel dat dan de persoonlijkheid wordt, zodat er 
veel uiteenlopende aspecten samen bestaan. In je padwerk ontdek je dit 
en dikwijls tot je verrassing. Op bewust niveau ben je ervan overtuigd 
dat je maar op één manier denkt over bepaalde aspecten van jezelf, van 
anderen of van het leven. Maar wanneer je dieper gaat, kom je erachter 
dat op die diepere niveaus van je wezen volstrekt tegengestelde 
gedachten, gevoelens, wilsuitingen en houdingen bestaan. Daarom is 
het van het allergrootste belang dat de aspecten waarmee je niet 
vertrouwd bent in je bewustzijn vertrouwd worden, dat je ze leert 
kennen en opneemt in het proces van je zuivering en 
transformatiewerk. Anders blijft het half werk. 
 
Vroeger was het niet alleen voldoende maar was het de taak van de 
mensheid met het bewustzijn en het niveau van de wil om te gaan, om 
dat aspect van de menselijke persoonlijkheid te versterken en het te 
zuiveren. Dit was een basisvoorwaarde voor wat later zou komen. Deze 
uiterlijke persoonlijkheidsniveaus moesten sterk worden om in staat te 
zijn te vervullen wat nu gaat komen. Vroeger was alles wat verwacht 
kon worden dat de bewuste wil en gedachten zuiver en goed waren. 
Deze ontwikkeling van het bewuste niveau kon op zichzelf bepaalde 
kanalen openen, die tenminste ten dele de innerlijke werkelijkheid van 
het goddelijk zelf bereiken. Degenen die de discipline hebben het werk 
op het bewuste niveau te doen, konden en kunnen kanalen naar het 
goddelijke niveau tot stand brengen. Wanneer echter onbewust 
materiaal blijft liggen, wordt de pulsatie geringer en zwakker want 
deze kan alleen sterk zijn in de mate waarin het gehele bewustzijn in 
harmonie is met de goddelijke werkelijkheid. Dit beïnvloedt de 
betrouwbaarheid van het kanaal, evenals zijn reikwijdte en diepte. Het 
is mogelijk dat een kanaal alleen op een bepaald gebied betrouwbaar is 
en op andere gebieden erg beperkt. We kunnen daarom terecht 
voorspellen dat in het tijdperk van eenwording, waarin zelfzuivering op 
innerlijke niveaus moet plaatsvinden, de gemiddelde leeftijd van 
menselijke wezens veel langer zal zijn, omdat door innerlijke zuivering 
de levenspolsslag versterkt zal worden. De levensduur zal dus jullie 
huidige opvattingen daarover ver te boven gaan. Dit is heel eenvoudig 
het gevolg van het feit, dat wanneer de hele persoonlijkheid in 
harmonie is met zichzelf, wanneer er geen uiteenlopende niveaus zijn 
en wanneer zij geheel bewust is van alles in zichzelf de pulsatie heel 
sterk door kan komen. De levengevende geest kan de materie geheel 
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bezielen, energie geven en vitaal maken. 
 
In de tegenwoordige staat van ‘s mensen ontwikkeling echter, wanneer 
zelfs in het beste geval alleen bewuste niveaus in het proces 
deelnemen, verhinderen de onbewuste niveaus de sterke polsslag van 
goddelijk leven zich verder en dieper uit te breiden. Je hebt bepaalde 
negatieve aspecten tot incarnatie gebracht met het doel die aan jezelf 
bekend te maken. Als er geen besef van deze negatieve aspecten 
verworven wordt, zullen ze op den duur het organisme verzwakken en 
hetzij ziekte, hetzij, wellicht op onbewust niveau, de wil om te sterven 
veroorzaken. Zo wordt de levensduur beperkter dan nodig is.  
 
In de Nieuwe Tijd is het volstrekt noodzakelijk, dat onbewuste niveaus 
van de persoonlijkheid ook opgenomen en aangepakt worden, om 
daarmee recht te doen aan het proces dat zich ontwikkelt, dat organisch 
wacht om zich te realiseren. De tijd is voorbij dat er alleen aandacht 
aan het bewuste zijnsniveau hoefde te worden gegeven. Er zijn veel 
ingewikkelder en subtielere benaderingen nodig om het organisme van 
een individu, een groep of een gemeenschap in harmonie te kunnen 
laten groeien opdat diens taak volledig vervuld kan worden. 
 
Naarmate er persoonlijkheidsaspecten onbewust blijven, bestaan er 
beperkingen, niet alleen in de wijze waarop het leven zich uitdrukt, 
maar ook in iemands innerlijke verbondenheid met de goddelijke 
werkelijkheid. Precies hetzelfde geldt ook voor de behoeften van het 
organisme. Het bewuste zelf kan misschien heel zuiver zijn en een 
prachtig kanaal manifesteren, maar naarmate onbewuste niveaus 
genegeerd worden, moet het kanaal zijn beperkingen hebben. 
Daarenboven zal de persoonlijkheid beperkt zijn in zijn of haar 
waarneming van de echte behoeften van de geest, van het hoger zelf, of 
zelfs van het lichaam. Onechte behoeften zullen de overhand krijgen en 
de persoonlijkheid zal in verwarring raken. Met je verstand zul je dan 
niet meer in staat zijn te beoordelen wat echt en wat onecht is in je 
behoeften. De fijne afstemming op de behoeften van je organisme - 
zowel lichamelijke als geestelijke - kan alleen maar betrouwbaar zijn 
naarmate je de moed hebt alle aspecten van jezelf die je in dit leven 
met je hebt meegebracht en die je jezelf tot taak hebt gesteld, helemaal 
te willen zien, je ermee vertrouwd te maken en ze te accepteren. Om 
een brug te slaan naar deze aspecten heb je vertrouwen, moed en je 
innerlijke wijsheid nodig, die allemaal geactiveerd kunnen worden 
door je verbintenis met dit pad. Wat je verhindert om de band aan te 
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gaan met de innerlijke lagen van je bewustzijn is angst. Angst voor het 
zelf is de grootste, de meest dominerende factor wanneer je erop uit 
bent je wezen te vergeestelijken, maar dat zo doet, dat je vermijdt dat 
aspect in je dat niet zo goed te pruimen lijkt, te leren kennen. Deze 
ontwijkingsroutes kunnen niet heel of volledig zijn want als je bang 
bent voor sommige kanten in je, maak je jezelf verdeeld. 
 
Zoals de meeste van jullie weten is het vaak zo, dat je in het begin zelfs 
niet weet dat je deze angst voor het zelf hebt. Je redeneert deze angsten 
heel snel weg. Zo verlies je contact met de echte behoeften van je geest 
en schep je onechte behoeften, behoeften om te ontsnappen, behoeften 
om delen van jezelf uit de weg te gaan. Precies zoals het lichaam 
onechte behoeften kan scheppen, tot het punt van verslaving toe (aan 
drugs, aan schadelijke stimulerende stoffen, aan ongezond voedsel), 
zodat het bewustzijn alsmaar met deze onechte behoeften bezig is, kan 
ook het mentale en emotionele organisme aangetast worden door de 
onechte behoeften om te ontsnappen aan sommige niveaus van je 
innerlijk wezen. Naarmate je bedachtzamer wordt en meer open staat 
voor andere mogelijkheden, leer je misschien als eerste wezenlijke 
stap, dat er inderdaad gebieden in je zijn waar je bang voor bent. 
Wanneer je deze angsten kan erkennen en ze niet opzij duwt, heb je de 
eerste sterke pijler gebouwd van de brug naar je innerlijk wezen dat 
van je vervreemd is gebleven. Dan is dat wat erop volgt niet meer zo 
heel moeilijk. Wanneer je je angst eenmaal kent en je deze angst 
onderzoekt en uitdaagt, schep je een sterke nieuwe polsslag op een 
nieuw niveau van je wezen. Je laat de geest, het leven van eeuwige 
werkelijkheid, toe tot waar hij nog niet kon doordringen, omdat je 
angsten, of meer precies de ontkenning van je angsten specifieke 
muren creëerde, die verhinderden dat de volle polsslag die jouw 
incarnatie is, alles in je, ieder deeltje van je mentale, emotionele en 
fysieke organisme tot leven bracht. Wanneer je leert deze innerlijke 
angst te boven te komen en daarbij de innerlijke verdedigingen op te 
lossen, die zo ingewikkeld, zo subtiel en intelligent kunnen zijn, dan 
maak je ruimte voor een geheel nieuw gebied, voor een uitdrukkings-
wijze van goddelijk leven die je gehele wezen wil doordringen. 
 
Zo zien jullie, vrienden, dat als je heel diep werkt en de angst begint te 
verdwijnen als resultaat van je moed om hem uit te dagen, je nieuwe 
energieën vrijmaakt in je innerlijke wereld. Je zult die energieën 
beginnen te voelen als je nieuwe persoonlijkheidsniveaus tegenkomt, 
die je eerst niet leuk of misschien wel verachtelijk vindt, en je deze 
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lagen uitdaagt, ermee leert omgaan en ze leert voelen. Als dit gebeurt is 
er een geheel nieuwe polsslag, die zich uitstrekt en uitbreidt in je 
gehele organisme, die je vult met nieuw leven en nieuw bewustzijn. 
 
Deze innerlijke verbindingen zijn zo nodig in deze wereld vandaag. De 
spirituele beweging heeft deze benadering in het bijzonder nodig om de 
gehele vergeestelijking van de innerlijke persoonlijkheid te voltooien. 
Dan kan de kracht van het Christusbewustzijn, de kracht van het woord 
van God zich ongehinderd op alle persoonlijkheidsniveaus 
manifesteren. Dit is waar wij in onze wereld voor werken, waartoe we 
jullie proberen te inspireren, waar we op velerlei manieren openingen 
voor zoeken, zelfs wanneer deze soms niet in verband met de spirituele 
werkelijkheid die jullie kennen, schijnen te staan. Bij het begin van 
deze eeuw bijvoorbeeld, ondervonden jullie een nieuwe impuls vanuit 
de psychologie. Het is waar dat deze kennis haar beperkingen heeft, 
maar zij wees niettemin naar de realiteit van uiteenlopende niveaus van 
de persoonlijkheid, zonder welke totale spirituele eenwording en 
zuivering niet echt en realistisch plaats kan vinden. Zij was dus 
goddelijk geïnspireerd en noodzakelijk voor de grote taak die voor ons 
lag. Wij, in onze wereld, kunnen niet langer tevreden zijn met de 
zuivering op het bewuste niveau. In dit tijdperk is meer nodig. En zoals 
jullie in je uiterlijke wereld in symbolische afspiegeling ervaren hoe 
het lagere zelf van naties wordt blootgelegd, zo gebeurt het ook met 
ieder individu. Eerst is dat misschien droevig maar hoe kan echte 
zuivering plaatsvinden tenzij het al lang bestaande verdriet over de 
onzuivere, beperkte aspecten ook de voorgrond van het bewustzijn 
bereikt. Je moet het bestaan van je lagere zelf serieus nemen; niet op de 
verkeerde manier door er bang voor te zijn maar door het tegemoet te 
treden in het vertrouwen dat zijn energieën goddelijk zijn, veranderd en 
getransformeerd kunnen worden en essentieel zijn. Je moet je ervan 
verzekeren dat geen enkel deel van je afgescheiden, verworpen en 
ontkend blijft. Want aan ieder deel van je dat je ontkent, geef je veel 
meer macht. Het zal zich indirect manifesteren en je op de een of 
andere manier iets wat je nodig hebt onthouden: vitaliteit, gezondheid, 
geluk, vreugde of misschien de een of andere noodzakelijke inspiratie 
die je nodig hebt, maar die niet door kan komen. 
 
Zo, liefste vrienden, misschien kan ik bij deze gelegenheid een vraag 
beantwoorden van mijn lieve vrienden van overzee.” 
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VRAAG: (Peter Caddy) U sprak over Findhorn overzee, en ook over 
het werk en de samenwerking tussen onze twee Centra. Er 
heeft een uitwisseling plaatsgevonden tussen onze leden. We 
hebben gesproken over het houden van een Europese 
Conferentie op grote schaal, volgend jaar. Heeft u enige 
andere suggesties hoe we samen kunnen werken in de dagen 
die voor ons liggen? 

 
“Ja. Ik heb jullie eigenlijk al enige suggesties gegeven, maar ik zal het 
nog eens zeggen. Het zal en het zou van de grootste betekenis en van 
groot belang zijn, als sommige van de hier gebruikte methoden van 
omgaan met het zuiveringsproces van de innerlijke persoonlijkheids-
niveaus in jullie centrum geleerd en gebruikt konden worden. Dit zou 
een heel nieuwe dynamiek en benadering geven aan het werk dat jullie 
doen. De uitwisseling die reeds heeft plaatsgevonden, is al heel 
effectief geweest in wat dit centrum hier van jullie heeft geleerd. Dat 
was al heel weldadig. Maar nu kan de weg andersom misschien ook in 
gebruik genomen worden en dan kan er meer fusie en echt wederzijdse 
uitwisseling plaatsvinden. Jullie zouden natuurlijk beiden je eigen 
individualiteit als centrum behouden, als ik het zo mag zeggen. Maar 
jullie zullen in toenemende mate wederzijds voordeel van elkaar 
hebben op dynamische manieren, die steeds nieuwe uitdrukkingen 
zullen vinden. Jullie centrum heeft een grote invloed op vele andere 
lichtcentra en zou daardoor een heel goed instrument kunnen zijn om 
dit zo essentiële aspect van het innerlijk werk uitbreiding te geven. Op 
den duur zou zonder dit innerlijk werk het uiterlijk werk opdrogen. 
Veel moeilijkheden kunnen niet worden opgelost tenzij dit innerlijke 
werk wordt gedaan. Jullie weten dat ieder menselijk wezen een 
goddelijk kanaal is. Ieder heeft zijn eigen ‘specialiteit’, ieder heeft zijn 
eigen voorkeur van de oneindige goddelijke manifestatie. De 
specialiteit van dit kanaal is juist het zuiveringswerk, de methode 
ervan, de benadering, de timing en de wetten die het besturen. Ik zeg 
dat dit een groot, groot goed zou zijn.” 
 
VRAAG: (Peter Caddy) Ik neem wat u zegt in dank aan. Heeft u een 

suggestie wat betreft mensen die spoedig over zouden kunnen 
komen naar Findhorn? 

 
“Ik ben er zeker van, dat dit tussen jullie onderling geregeld kan 
worden. En bovendien kunnen jullie misschien een paar van jullie 
belangrijkste mensen hier naartoe sturen, naar dit centrum, voor 
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studieperioden. Dat kan wederzijds gebeuren. Indien je in deze richting 
denkt en voelt en jezelf opent, zullen er veel prachtige en vreugdevolle 
inspiraties loskomen, die deze beide zeer geliefde centra zullen 
verlevendigen.” 
 
(Peter: Dank u, we verheugen ons op dat wat te voorschijn gaat 

komen.) 
 
“Lieve, vrienden, engelen van God vullen deze ruimte. Het is in 
werkelijkheid een innerlijke ruimte, die vanuit jullie gezichtspunt 
uiterlijk wordt weerspiegeld. Deze engelen werken mee en zijn heel 
diep betrokken bij de taak die ieder van jullie heeft te vervullen, die op 
je wacht in een tijd van grote betekenis, van innerlijke expansie en 
doelstelling. Ieder van jullie kan en velen van jullie zullen in de een of 
andere vorm boodschappers zijn van nieuwe waarheden en nieuwe 
wegen. Elk van jullie taken is van het allergrootste belang. En het 
geluk van ieder van jullie is van het allergrootste belang. Het zal een 
natuurlijke uitdrukking zijn van je toewijding aan de waarheid van je 
transformatie, de toewijding aan de taak die wacht. Het zal dus een 
resultaat zijn en tegelijkertijd een basisvoorwaarde. Want alleen zij die 
vol van vreugde zijn, kunnen vreugde brengen, alleen zij die in 
waarheid zijn, kunnen waarheid brengen, alleen degenen die liefdevol 
en geliefd zijn, kunnen liefde geven. Laat jezelf dit iedere dag en ieder 
uur van je leven ervaren. De liefde van het heelal doordringt al wat is, 
al wat ooit was en al wat ooit zal zijn, al wat jij bent, ieder niveau van 
jouw gezegend wezen.” 
 
 
 
 
 
 
 
Deze 1ezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1976 
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