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Barsten in jullie planeet 

Ik ben deze keer gekomen, niet om prachtige taal met spirituele aanmoedigingen te spreken teneinde 
jouw spirituele smachtende verlangens te activeren, maar om in jouw eigen omgangstaal in je 
dagelijkse leven door te dringen, om LICHT te werpen op dat wat mensen zichzelf – hun lichaam, 
levens, relaties en de planeet in ‘t algemeen dagelijks aandoen. 

Het zijn hun gedachten – die tot woorden leiden – die tot handelingen leiden waarover Ik in deze tijd 
bijzonder bezorgd ben. 

Mensen van alle rassen en culturen – let op mijn woorden! 

De meerderheid van weldenkende mensen realiseert zich dat al jullie wetenschappelijke technologie 
en wijdverspreide industrialisatie langzaam maar zeker jullie planeet doden. 

Jullie herkennen dit. 

Maar wanneer zul je nu je ogen openen voor het zelfs nog van meer levensbelang zijnde en meer 
dwingende besef dat jouw egogedachten, woorden, handelingen even destructief zijn voor je planeet, 
omdat het bewustzijnsenergievormen zijn – en het zijn juist bewustzijnsenergievormen waaruit je 
planeet geschapen is – bewustzijnsenergievormen. 

Je hele wereld is niets anders dan een reusachtige bewustzijnsenergievorm samengesteld uit 
miljarden individuele bewustzijnsvormen die ontstaan zijn uit en gebaseerd zijn op de Leegte van 
Universeel Bewustzijn, wat je ‘God’ zou kunnen noemen en die uit het schijnbaar niets ontwikkeld is 
naar haar huidige toestand via het proces van je eigen begeerten en verlangens. 

Daarom moet je proberen te begrijpen dat, wanneer je, dagelijks, je egobewustzijn door middel van je 
gedachten, woorden, handelingen in je wereld giet, je bezig bent bewustzijnsvormen uit te zenden die 
totaal in strijd  zijn met de Wetten van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN. 

Je helpt miljarden andere, gelijk–gezinde mensen een destructieve bewustzijnsvorm te scheppen die 
rechtstreeks in strijd is met jouw BRON van ZIJN, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, die alle bestaan 
ondersteunt en onderhoudt. 

Er ontstaan onvermijdelijk BARSTEN IN DE STRUCTUUR VAN JE PLANEET en mensen ervaren 
tornado’s, aardbevingen, overstromingen en sneeuwstormen – die ALLE een fysieke manifestatie zijn 
van het ineenstorten van de UNIVERSELE WET, die UNIVERSELE LIEFDE is, welke je wereld 
regeert. 

Geeft dit aan dat ‘god’sliefde zich uit deze wereld heeft teruggetrokken? 

Nee! Er bestaat niet zoiets als ‘bestraffing door ‘god’ – omdat een dergelijk geïndividualiseerde 
‘menselijk denkende’ god niet bestaat. Dit is een mythe die uit de geest van de mensen uitgewist 
moet worden. 

Maar jullie planeet en jullie zelf zijn geïndividualiseerd vanuit UNIVERSEEL BEWUSTZIJN dat ZELF 
een Wet is die Ik destijds op aarde voortdurend herhaald heb – de WET van 
GELOOFSVERTROUWEN door goed en kwaad heen. De WET van OVERTUIGDHEID. 

Waar je ook echt in gelooft – goed, slecht, om het even wat, het zal zich uiteindelijk in je leven 
manifesteren. 

Wees daarom gewaarschuwd en gebruik de kennis op deze website om je te bevrijden van het meest 



destructieve bewustzijn ter wereld – egobewustzijn. 

Naar de kerk gaan zal je niet helpen. Zondagse verering zal je niet bevrijden. 

Je enige hoop om je ego en het wereldse destructieve bewustzijn van je af te schudden, is door de 
CHRISTUS WEG te volgen. 

De Christus Weg is de WEG die Ik, persoonlijk gevolgd en geleefd heb na volledige verlichting in de 
woestijn – verlichting die me in staat stelde om naar Nazareth terug te keren en te beginnen aan een 
nieuw leven van helen, onderrichten en het beheersen van de elementen. Omdat mijn lering 
rechtstreeks in strijd was met de Joodse leer van vergelding en een wraakzuchtige Jehova, werd Ik 
uiteindelijk gekruisigd. Elke andere uitleg van mijn kruisiging is vals en geheel onwaar. 

Voorafgaand aan mijn zes weken in de woestijn in Palestina, was Ik een luie nietsnut. Na verlichting 
was Ik de enige beheerder van de geheimen van scheppen en scheppingskracht. 

Mijn verlichting wordt volledig uitgelegd in Brief 1 terwijl in mijn Brieven mijn volledige transcendente 
opvatting van de bestaanswaarheid zelf uiteen wordt gezet. 

Deze worden vrijelijk aangeboden aan allen die de wil en moed hebben om mijn CHRISTUS WEG te 
BEWANDELEN die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego en intrede in het Koninkrijk der 
Hemelen leidt. 

Verlichting kan zich op verschillende manieren voordoen – het kan als een geestverruimende ervaring 
komen die onmiddellijk je opvatting over je BRON van ZIJN en je eerdere intellectuele begrip van je 
wereld transformeert. Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn in je menselijk 
bewustzijn, welke je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper en je leven in 
‘t algemeen transformeert. 

Of – door volhardende bestudering van mijn Brieven zullen kleine momenten van buitengewoon 
inzicht, kleine poosjes van verlichtende LICHTbundels je geest binnenkomen die de focus van je 
innerlijke zicht zullen verleggen – of die de lens waardoor je de wereld ziet zullen schoonmaken en de 
geldigheid van al haar meningen en overtuigingen zullen beoordelen. 

Langzamerhand schud jij je illusies af die je voordien verblindden en merk je dat je beheersing krijgt 
over je gedachten en handelingen, die tot heelheid in ieder aspect van je individuele wezen leiden. 

De CHRISTUS WEG bewandelen – zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN - is een levenslang werk dat 
rechtstreeks leidt tot vrij zijn van zorgen en behoeften. 

Terwijl je leest, zul je er zowel mijn Aanwezigheid als mijn Liefde in aantreffen. 



Schep een prachtig leven 

‘Schep een mooi leven, heerlijke seks.’ 

CHRISTUS ZEGT: 

“Ik ben wederom gekomen om, in omgangstaal, te spreken over je leven en de manier waarop jij je 
dagelijks leven benadert. Je staat ´s morgens op en hebt absoluut geen idee van wat er werkelijk voor 
je ligt. Je duikt in je routine en spreekt zinnen en zegt woorden zonder na te denken over hun 
mogelijke invloed op je omgeving of wat ze kunnen doen met diegenen die je horen of wat je jezelf 
voor de toekomst op de hals haalt.  

Je gelooft dat je de baas bent over je leven, maar eigenlijk handelen jullie allemaal achteloos en zijn 
jullie totaal onwetend van wat jullie, minuut na minuut, voor jezelf schept.  

Even belangrijk, je draagt een emotionele last met je mee die door geen enkele hoeveelheid 
interessante gebeurtenissen of opwindende ervaringen uit je hart en bewustzijn kunnen worden 
weggevaagd. Overal waar je gaat, verlaagt de emotionele last je bewustzijnstrillingen en daalt af in je 
zenuwstelsel en dan in je lichaamscellen, waarbij de levenskracht erin en hun manier van 
functioneren verminderd wordt – hun effectiviteit in zelf-herstel inbegrepen. 

Wanneer je tegenstand ontmoet, gaat je menselijke ego recht overeind staan in zelf–verdediging. Het 
werk van je Ego als ‘Bewaker van je Individualiteit’ is om je overleving te verzekeren. Daarom schiet 
het je te hulp en je voelt dat tegenstand in welke vorm dan ook onaanvaardbaar en niet te verdragen 
is. 

Als gevolg hiervan merk je dat je geest en emoties geagiteerd raken, wraakzuchtig en verhit en je wilt 
terugslaan om de tegenstand te laten verdwijnen, of het gerechtvaardigd is of niet. 

Dit is iets wat mensen over het Ego moeten begrijpen – het ontbreekt het Ego volkomen aan inzicht, 
objectiviteit of spontaan gevoel van rechtvaardigheid. 

Wanneer je door de Ego Impulsen beheerst wordt, zijn de bewustzijnstrillingen die je dan uitzendt zo 
uit evenwicht, zo verstoken van gezond verstand, dat zij de mensen om je heen ongunstig 
beïnvloeden en bewustzijnsblauwdrukken van zoveel onvrede scheppen, dat ze je toekomstige 
ervaringen, activiteiten en omstandigheden beginnen te beïnvloeden.  

Het is voor je toekomstige welzijn en leven van vitaal belang dat je  je ogen opent voor het feit dat je 
geen slachtoffer bent van je omstandigheden en van de ervaringen in je leven – maar de SCHEPPER 
ervan. 

Bijvoorbeeld: als je gedurende de dag trammelant maakt of redetwist met collega´s of baas, kun je 
nog steeds beheerst worden door je haatdragende Ego wanneer je naar huis gaat naar hen die je ´t 
meest nabij en ´t liefst zijn. Als dat zo is, spreek je niet langer vanuit de rust van je waarheid of vanuit 
enige spirituele waarden die je mogelijk bezit– want zij zullen nu verkleurd en vervormd zijn door de 
op hol geslagen emoties, die je eerder die dag voor jezelf op het werk geschapen hebt. 

Zo ook kun je ´s morgens uit je huis (dat een plaats zou moeten zijn waar je geest hernieuwd en je 
hart in warmte opgebeurd wordt) tevoorschijn komen, maar je loopt door je voordeur omhuld door de 
onrust van mopperige ochtendreacties op en van je partner. 

Misschien had je ruzie met je partner over een of andere grief en probeerde je die bij te leggen met 
seks, om enkel te bemerken dat, hoewel de seks jullie emotioneel dichter bij elkaar leek te brengen, 
het niet echt bevredigde en de wrevel niet heelde. Je moet begrijpen dat wanneer je onbeschermde 



seks hebt, je niet slechts je lichaamssappen uitwisselt maar ook je bewustzijn. 

Het bewustzijn van veel mensen is aanhoudend zo reactief, zelfs vijandig, tegenover de mensheid en 
leven in ‘t algemeen, dat het niet alleen de fysieke gezondheid van het individu zelf vermindert, maar 
ook het fysieke en emotionele welzijn van de partner ongunstig beïnvloedt. 

Wanneer je na een kwetsend conflict seks hebt om de ruzie ‘goed te maken’, word je ook doordrenkt 
met het bewustzijn van de slechte gevoelens van jouw partner. Geheel onwetend neem je zowel deze 
als die van jou zelf mee naar het werk. 

Ik leg je precies uit hoe je aardse wereld (die jij vast noemt) maar die in werkelijkheid 
BEWUSTZIJNSenergie is – wordt gemodelleerd uit bewustzijnsvormen van een slecht humeur of van 
die van liefde en opgewektheid – en die je gezondheid en gedrag in het leven ten goede of ten kwade 
beïnvloeden. Welke bewustzijnsvorm je ook schept, je laat je energie–indruk achter op alles wat je 
tegenkomt … waaronder je auto, je computer en alles wat je in de loop van de dag ook mag 
gebruiken. 

“Hoe kan dit?” zul jij je waarschijnlijk afvragen. 

Omdat heel het universum met al zijn melkwegen enkel BEWUSTZIJN – LIEFDE/INTELLIGENTIE in 
Haar hoogste vorm is die door de interacties van elektromagnetisme werkt. 

ELEKTROMAGNETISME is werkelijk de ‘stof’ van menselijke gedachtekracht en van emotionele 
impulsen – zoals ze binnen het veld van aards leven gezien worden. 

Lees Brieven 5 & 6 totdat je volledig begrijpt dat niets vast is. Alles wat je ziet, voelt, aanraakt, zijn in 
werkelijkheid BEWUSTZIJNSIMPULSEN zichtbaar gemaakt door het samenspel van 
elektromagnetisme. 

Wanneer je dit volledig begrepen hebt en de ware plaats gezien hebt die jij inneemt bij het scheppen 
van goede gezondheid of on-gezondheid, van geluk of on-geluk VOOR JEZELF EN ANDERE 
MENSEN – zou je misschien overtuigd kunnen worden dat de enige verstandige weg voorwaarts is 
om 

CHRISTUS’ WEG TE BEWANDELEN …….de WEG van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 

Hoe kun jij beginnen je normale gedachtepatronen te veranderen en je weerbarstige emoties meester 
te worden? 

Je kunt dit doen door wils–kracht uit te oefenen. Maar wanneer je op wils-kracht vertrouwt, steun je 
op hetzelfde egobewustzijn dat ervoor zorgt dat jij je gevoel van emotionele balans verliest. Dit is 
alsof je stroop gebruikt om een klodder stroop weg te vegen. 

Of je kunt je Ego leren beheersen door te trachten kennis te krijgen van en contact te maken met de 
BRON van je ZIJN, 

die Ik de ‘Vader’ noemde. 

Lees Brieven 7 en 8 

Je bent niet alleen. Door aanhoudend gebed en meditatie, zul je uiteindelijk contact maken met DAT 
wat je grootste bron van goedheid en vertroosting op de wereld zal blijken te zijn. 

Ongetwijfeld zullen veel mensen schrijven om te vragen of Christus condooms goedkeurt of 
veroordeelt. Christus´ levendige antwoord hierop is: 



Geen enkel nieuw, scheppend idee komt ooit uit menselijke hersencellen. Mensen die iets nieuws 
uitvinden en scheppen, ontvangen het nieuwe idee van het Universele. Wat ook van het Universele 
komt, kan gebruikt worden om ‘t scheppen ten goede te komen. 

Het scheppen van het condoom was één van de meest liefdevolle en prachtigste geschenken en 
zegeningen die op aarde verschenen zijn en het zorgde zowel buiten als binnen de huwelijksband 
voor opluchting bij vrouwen die hevig belast werden door de eisen van opdringerige mannen. Het is 
het middel geweest om ongewenste kinderen de ellende van een ongeliefd bestaan te besparen. 
Talrijke kinderen zouden wellicht in armoede geboren zijn en een vroege dood gestorven zijn. Met de 
komst van Aids, is het condoom zeker een middel om een partner te beschermen. 

Maar men moet begrijpen dat er facetten van het bestaan zijn waar MORALITEIT moet worden 
betracht. Brief 9 is zeer duidelijk over wat WARE seksuele moraal is, ware SPIRITUELE en 
gezegende seks, waar de Kerk geen weet van heeft.” 

 



Is er werkelijk een God? 

Ik ben teruggekeerd om in omgangstaal tot jou te spreken om verschillende problemen te behandelen 
waarmee mensen moeten omgaan wanneer ze op aarde zijn. 

Ik doe dit, via de geest van mijn Opnemer, omdat diegenen die waarlijk de WAARHEID die in mijn 
Brieven staat hebben omarmd en die hun dagelijkse leven proberen te leiden volgens dit diepgaande 
begrip van de scheppingsgeheimen, uiteindelijk grote verlichting van vroegere moeilijkheden hebben 
gevonden. 

Zij hebben, met vreugde, ontdekt dat de mensheid niet geboren is om slachtoffer te zijn van 
omstandigheden. 

Ze hebben bemerkt dat ze een echt betrouwbaar ‘MIDDEL’ hebben om moeilijkheden te overwinnen 
of tegenslagen met innerlijke sterkte en zelfs geluk te dragen. 

Wat is dit ‘MIDDEL’? 

Het is de BRON van alle ZIJN – niet het type God dat lijkt op Jehova zoals die beschreven wordt in de 
Bijbel, maar het UNIVERSELE LICHT van ZIJN dat door echte mystici ervaren wordt. Naarmate de 
tijd voortgaat, zullen mensen met een verlangen om dieper naar spirituele WAARHEID (geen religie) 
te speuren, ontdekken dat ze een natuurlijke aanleg voor mystiek hebben. Als dit gebeurt, zullen 
dergelijke mensen niet langer vragen: 

“Is er werkelijk een God?” 

maar zullen voorbij alle twijfel weten dat er een luisterrijk machtige universele EERSTE OORZAAK of 
UNIVERSELE BRON van ZIJN is, Dat waaruit alle dingen geïndividualiseerde vorm hebben 
aangenomen; in Wier luisterrijke BEWUSTZIJNSENERGIE alle levende en onbezielde dingen hun 
hele wereldse leven lang…. en tot in de eeuwigheid gedragen en onderhouden worden. 

Kun je bevatten hoe heerlijk opbeurend en glorierijk opwindend het is te ontdekken dat je niet echt 
een geplaagde ziel bent, een slachtoffer van omstandigheden, geboren om vast te zitten in de sleur 
waarin je geboren bent of het ravijn waarin je op latere leeftijd gevallen bent? 

Kun je begrijpen hoe verblijdend het is om tot het volledige en duidelijke besef te komen dat deze 
UNIVERSELE BEWUSTZIJNSENERGIE al die jaren in jou is geweest, waarbij Het heimelijk en rustig 
de groei, voeding, genezing, bescherming tegen ziektekiemen handhaafde, vervanging van stervende 
cellen verzekerde, toegevoegde kracht aan spieren en pezen gaf wanneer dat middels extra training 
werd opgeroepen… al deze prachtige activiteiten in je lichaam hebben zonder enige hulp van jou 
plaatsgevonden. 

Kun je zien dat je elke dag, elke nacht, ondersteund wordt door – wat je niet kent?  

Wetenschappers kunnen over al deze activiteiten uitleg geven, maar ze kunnen nog niet het prilste 
begin maken met uit te leggen welke grootse IMPULS van ZIJN hen tot handelen aanzet. 

Ik kan het je vertellen – omdat mij op aarde volledige verlichting gegeven werd en omdat Ik door de 
diverse lagen van LICHT opgestegen ben totdat Ik op de uiterste rand van het EEUWIGE 
EQUILIBRIUM was, waarin onze gezamenlijke EERSTE OORZAAK, BRON van alle ZIJN in een 
LEEGTE van Stilte en Verstilling verblijft. 

Ik ken de ware aard van onze EERSTE OORZAAK, omdat ik zelf een bijna volmaakte individualisatie 
van DAT ben. 



JIJ en IK, die de Opgestegen Christus ben, destijds op aarde gekend als ‘Jezus’, zijn BEIDEN 
voortgekomen uit dezelfde BRON die Ik de ‘VADER’ noemde, omdat Ik me, na verlichting, 
realiseerde, dat HET de ECHTE VADER/MOEDER VAN ALLE SCHEPPEN is. 

Menselijke ouders zijn slechts de scheppingsmiddelen waardoor de BRON van ZIJN werkt. 

Vertrouw me, want Ik weet buiten alle twijfel en zeg het je waarlijk – 

Hoewel je menselijke ouders je zouden kunnen laten vallen,  

Wanneer je MIJN WEG – de CHRISTUS WEG bewandelt,  

zul je uiteindelijk merken dat de VADER een nooit falende BRON is van voorziening, van genezing, 
van leiding, van het geven van onverwachte kansen, inspiratie en vreugde. 

Waar je ook op aarde moge zijn, in welke moeilijkheden je ook moge zijn, welk een schande je ook 
treft, welk gebrek aan geld je ook mag achtervolgen, juist binnenin je, rondom je en boven je heb je 
het SPIRITUELE MIDDEL dat je met heel je hart en geest kunt aanroepen – en het antwoord zal 
zeker komen – ALS JE NIET TWIJFELT. 

Veel mensen zullen het niet eens zijn met deze uitspraak en er over schimpen. Maar het is ook waar 
dat zij in een staat van ongeloof geleefd hebben. 

Zij die gekozen hebben om minuut na minuut MIJN WEG – CHRISTUS’ WEG te bewandelen, zullen 
het met mijn woorden eens zijn, want zij zullen geleerd hebben hoe je echt kunt mediteren – de geest 
tot rust kunt brengen, een beetje van de Stilte en Verstilling van de Leegte en het Universele 
Equilibrium – dé Scheppingsbron –kunt ervaren en daardoor uit de BRON van alle scheppingskracht 
en volmaaktheid kunt putten. 

Laat niemand het wagen deze woorden te veroordelen of te bekritiseren, totdat ook zij erin geslaagd 
zijn hun kwetterende geest tot rust te brengen en de Stilte zijn ingegaan. Na dat ervaren te hebben 
kan geen enkele menselijke geest de roep van het Goddelijke weerstaan om DAT te zoeken Wat hen 
leven heeft gegeven en hen tot volwassenheid heeft doen opgroeien. 

Ga naar Brief 1 om te ontdekken wat Ik door totale verlichting in de Woestijn in Palestina geleerd heb. 
Wanneer je de gehele WAARHEID betreffende het bestaan volledig tot je hebt genomen en ermee 
aanvangt te proberen die kennis in dagelijks handelen te vertalen zoals Ik deed, – zal ook jij 
wonderen zien gebeuren, steeds sneller naarmate jij dieper en vollediger de eeuwige Waarheden tot 
je neemt en in praktijk brengt. 

Om je BRON en je ware relatie ermee volledig te begrijpen – lees Brief 5 en 6 – lees ze steeds weer, 
zodat je nooit meer over je wereld denkt dat het vaste materie is – maar onmiddellijk herkent dat zij 
enkel samengesteld is uit EEUWIG BEWUSTZIJN en uit de luisterrijke IMPULSEN die de AARD van 
alle ZIJN omvatten. 



Verjaag de Boemannen 

Christus legt in omgangstaal uit 

“WAAROM JE ALTIJD ONDER JE BED MOET KIJKEN  

voor je ’s avonds gaat slapen.” 

Wat betekent dit gewoonlijk in jullie wereld? Het betekent dat wanneer je jong bent, je soms bang 
bent voor boemannen die zich onder je bed verstoppen en je dus moet kijken om te zien of ze er echt 
zijn. 

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT, moet je altijd je geestestoestand onderzoeken voor je 
slaapt, om te ontdekken welke angsten je koestert. Wanneer je ontdekt hebt dat je er hebt en wat ze 
zijn, moet je jezelf eraan herinneren dat, net zoals je als kind, in je verbeelding, boemannen onder je 
bed plaatste, jij je nu, als volwassene, catastrofes verbeeldt die nooit HOEVEN te gebeuren. 

Merk alsjeblieft op: Ik zeg: “Nooit Hoeven te gebeuren” – niet ‘Misschien’ nooit gebeuren. 

Ik zeg dit omdat, ongeacht wat je problemen mogen zijn, deze ‘problemen’ alleen binnen je geest 
blijven tot het moment dat jij ze genoeg geesteskracht hebt gegeven om zich te manifesteren als 
‘schijnbare werkelijkheden’ in je leven. 

Problemen kunnen gevormd worden door MOGELIJKHEDEN die als ernstig worden ervaren naar 
gelang je zaken er op enig moment voor staan. Bijvoorbeeld, je kunt afstevenen op ontslag op je 
werk, je kunt zoveel geld tekort komen dat je niet weet hoe je volgende week moet rondkomen, je 
kind kan op school achterop raken of van school worden gestuurd – wat het probleem ook is, het 
wordt geen echt probleem totdat het zich als een realiteit in je leven manifesteert. Ondertussen blijven 
ze ‘MISSCHIEN´s’ voor de toekomst, maar ze laten je nu al ineenkrimpen en met een zwaar gemoed 
rondlopen. 

Maar zelfs als de angsten zich in de toekomst zouden manifesteren als schijnbare realiteiten– zelfs 
op de uiterste drempel van een ramp kunnen dingen VERANDEREN! 

MENSEN op de wereld, die zich voortdurend ZORGEN maken, voelen gewoonlijk dat niets GOEDS 
zeker of betrouwbaar is, toch is precies het tegenovergestelde waar. O, lieve, lieve mensen, kon Ik 
jullie bewustzijn maar opheffen tot hoog boven de wereld, je meenemen achter de schermen van 
zichtbare materie naar de ongeziene dimensie van spirituele scheppingskracht waar alles echt begint 
verwezenlijkt te worden. Dan zouden jullie voor jezelf kunnen zien dat de BRON van jullie ZIJN, jullie 
enige BRON van SPRITUELE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE alles op zijn plaats heeft gesteld om 
al jullie behoeften te vervullen, maar jullie, omdat jullie de realiteit achter het bestaan niet begrijpen, 
scheppen je eigen gebrek en beperkingen, ziekten en rampen. Jullie scheppen ze met je kritiek, je 
klagen, met je tegenzin de prestaties van anderen te prijzen, met je tegenzin alle mensen om je heen 
genegen te zijn, met je tegenzin vrijgevig te zijn tegenover hen die armoede ervaren. 

Om te ontdekken waarom dit zo is, lees Brief 1 totdat je volledig de WARE AARD van je BRON van 
ZIJN begrijpt die Ik de ‘Vader’ noemde toen Ik op aarde was. 

Wanneer je CHRISTUS’ WEG (MIJN WEG) bewandelt, weet je heel goed, zonder dat je enige twijfel 
hebt, dat je absolute geloofsvertrouwen en overtuigdheid in Goddelijke Bescherming je uit je 
moeilijkheden zal halen en je zal redden van mogelijk verlies of lijden. 



Om precies uit te vinden waarom mensen die echt CHRISTUS’ WEG BEWANDELEN zo’n 
geloofsvertrouwen en overtuigdheid kunnen bezitten, lees en her-lees Brieven 5 & 6 totdat jij je 
volledig realiseert dat de dingen die je kunt zien, voelen en aanraken in werkelijkheid enkel 
IMPULSEN zijn, die zichtbaar zijn gemaakt door de welwillende diensten van elektromagnetisme. 

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT, weet je ook, net als Ik deed toen Ik op aarde was, dat 
er gewoon sommige dingen zijn waar je doorheen moet – omdat ze een natuurlijk gevolg zijn van iets 
wat je in het verleden gedaan hebt. Het is het resultaat van iets dat je gedaan hebt – het zal nu in de 
vorm van een noodzakelijke les terugkeren die jou spirituele groei zal brengen …waaruit spirituele 
zegeningen zullen voortkomen. 

MAAR … Wanneer je echt CHRISTUS’ WEG BEWANDELT – aanvaard je de les zonder weerstand 
of verontwaardiging omdat, GELIJK CHRISTUS, ook jij WEET…… dat jou de kracht en innerlijke 
troost gegeven zal worden om met de minste verontrusting de les te doorlopen. 

Lees Brief 3 waarin Ik spreek over mijn tijd op aarde en de paar weken voor mijn kruisiging. Je zult 
zien dat ‘gedachtebeheersing’ bij een mogelijke gebeurtenis de enige manier is om het leven onder 
ogen te zien en haar obstakels te overwinnen. 



Wandelen in Liefde 

WANDELEN IN LIEFDE – LIEFDE WORDEN 

• Zoals Ik je in mijn laatste artikel gezegd heb, zullen deze reeks notities voor jou praktisch en 
nuchter zijn, waarbij omgangstaal gebruikt wordt om je gemakkelijker te bereiken. 

Ik weet dat je, zodra je een boodschap betreffende ‘liefde’ hoort, mogelijk reageert door je schouders 
op te halen en denkt: 

• “Ja, dat is wat ze allemaal zeggen. Heel gemakkelijk om te zeggen dat Christus een 
boodschap over Liefde heeft gestuurd – maar vertel ons iets nieuws, iets echts!” 

Het allereerste wat Ik je wil vertellen is dit: 

Er zijn twee soorten liefde – beide totaal verschillend. Ze ontstaan in twee verschillende dimensies 
van zijn. 

De ene is Spiritueel en onbereikbaar voor het menselijke bewustzijn totdat het door specifieke fases 
van beginnende ego–reiniging gegaan is. 

De tweede liefde is menselijk en heeft niets van doen met Spirituele Liefde. Wanneer iemands ziel 
zich van het Ego begint te bevrijden, begint er binnen zijn bewustzijn een dringende behoefte tot 
uitdrukking te komen om zich te bevrijden van de barrières die mensen van elkaar afsluiten en om 
zich spiritueel in vrede met andere mensen te voelen. Dit is een gevorderde toestand van de ziel die 
nu haar echte persoonlijke Meester zal ontmoeten die hem/haar door de verschillende fasen van de 
dood van het Ego zal leiden. 

Als je de aard van menselijke liefde bestudeert, zul je merken dat het geheel gebaseerd is op ‘een 
verlangen naar iets dat je plezier zal geven’– of het nu nieuwe kleren, ander voedsel, een nieuw huis, 
een duurdere auto, een nieuwe partner is. 

Dit is waarom menselijke liefde met de tijd vervliegt. Als je een man of vrouw ontmoet die na vele, 
vele jaren van samenzijn nog intens om het welzijn van zijn of haar wederhelft geeft, kun je er zeker 
van zijn dat bepaalde kanten van deze liefhebbende mens zich tot in de spirituele dimensie aan het 
verheffen zijn en een vaardigheid tot onvoorwaardelijke liefde uit de hogere rijken aannemen. 

Wanneer je de geestestoestand tegenkomt van: ‘Ik houd niet meer van je en wil iemand anders’, zul 
je herkennen dat dit Menselijke Liefde is, geregeerd door Menselijk Ego dat spreekt, en het 
bewustzijn van die persoon is helemaal niet in staat om iets anders te zeggen, aangezien dat het 
niveau is van  de spirituele opvattingen over jullie wereld van dergelijke personen. Daarom horen ze 
op geen enkele manier veroordeeld te worden – 

Welnu, als er al een kant van je bewustzijn in de spirituele dimensie zit, zul je in staat zijn om rustig 
en geduldig tegen de partner te zeggen: “Ik snap het. Ik begrijp wat je zegt. Je moet doen wat je voelt 
dat je onder deze omstandigheden moet doen. Ga in vrede. Wil je dat Ik je help met pakken en een 
taxi bel?”  

Als, aan de andere kant, een dergelijke uitspraak ooit gedaan wordt tegen een MENSELIJK 
bewustzijn dat geregeerd wordt door het Ego, zal hij/zij gillen: 

”Ik heb altijd geweten dat je een grote kl.... was. Ik wil je rotkop niet meer zien…..” of woorden die een 
soortgelijke boodschap van boze afwijzing overbrengen. 



OF 

Hij/zij zal schreeuwen: “Na alles wat ik voor je gedaan heb. Is dit de manier waarop je mij bedankt?” 
OF 

Hij/zij zal huilen en zeggen: ‘Je weet dat je niet meent wat je zegt (hoewel hij het heel duidelijk heeft 
gemaakt dat hij meent wat hij zegt) en jij klampt je aan zijn been vast terwijl hij zijn partner de deur uit 
sleept. 

(Ik zei toch dat Ik omgangstaal zou gebruiken om tot je door te dringen. Mijn Opnemer is geschokt en 
wist niet wat Ik werkelijk van plan was voor we aan deze artikelen begonnen.) 

Ik denk dat je nu ‘Egotaal’ begint te begrijpen. Omdat je herkent: ‘IK WIL’ of ‘IK WIL NIET – DUS 
WIJS IK AF.” 

BEIDE GEVOELENS ZIJN VOLKOMEN GEOORLOOFD en LEGITIEM (volgens de Universele Wet) 
op voorwaarde dat je een ander niet laat lijden door te stelen of bij hem weg te gaan. 

Als je Brieven 7 & 8 leest, zul je precies gaan begrijpen wat Ik bedoel met Ego Liefde en SPIRITUELE 
LIEFDE. Je zult leren hoe je door de Ego Barrière heen breekt teneinde contact te maken met de 
spirituele trillingen van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE om het voor jou mogelijk te maken ware, 
spirituele, onvoorwaardelijke Liefde te voelen en uit te drukken. 

Dit is essentieel als je van plan bent Christus’ Weg te bewandelen. 



Jij bent NIET alleen! 

CHRISTUS ZEGT: 

“Ik ben gekomen om in omgangstaal tot jou te spreken voor zover Ik dat kan, teneinde mensen te 
bereiken die mijn BRIEVEN nog niet gevonden hebben en die op dit moment geen reden zien om ze 
te lezen.” 

“In feite zullen mijn BRIEVEN, die uitleggen wat Ik in Palestina onderwees en die verdere uitleg geven 
over de oorsprongen van de schepping, ontvankelijke mensen de middelen geven om iedere 
moeilijkheid te overwinnen die ze in het bestaan tegenkomen.” 

“Dit kan als een vergezochte stelling klinken, maar desondanks is het waar. De Brieven geven je de 
informatie, bekend bij ware Meesters die toonden dat ze ‘atomaire toestanden van bestaan’ onder 
controle hadden door de elementen te beheersen en voedsel en voorwerpen uit het niets te 
scheppen. Ik beheerste ook de elementen, genas en schiep wat nodig was en kon dat enkel doen, 
omdat Ik de diepgaande en geheime kennis bezat die Ik in mijn Brieven met jou gedeeld heb.” 

Vergelijk mijn boodschap aan jou niet met de boodschappen van anderen. 

Iedereen heeft zijn unieke missie en doelstelling in het leven – en die van mij is UITSLUITEND om 
jullie juist die middelen te verstrekken waarmee jullie je boven je huidige bestaanschaos kunt 
verheffen – niets anders. Daarom mag het zijn dat mijn boodschappen herhalingen zijn, maar ze zijn 
er enkel op gericht om je te inspireren en een besluit te helpen nemen om ‘CHRISTUS’ WEG – MIJN 
WEG te volgen, ongeacht hoe moeilijk je die weg ook moge vinden. Je zult volharden, omdat je langs 
Mijn Weg voldoening zult vinden die jou zal bewijzen dat jij beslist op het juiste pad bent. 

Maar je kunt geen voet op Mijn Weg zetten, totdat jij je volledig en totaal realiseert dat het hele 
universum BEWUSTZIJN – GEWAARZIJN is, zichtbaar gemaakt door de interactie van elektrische 
deeltjes en magnetisme. 

Dit wordt volledig uitgelegd in Brieven 5 en 6. Maar lezen alleen zal je geen Meester maken. Een 
ware Meester begrijpt dat de OORSPRONG van al ‘t scheppen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is en 
dat HET de Goddelijke Bron van alle Liefde en Intelligentie is. Om een ware Meester te zijn, moet 
iemand begrijpen hoe het universum verwezenlijkt werd, de ware aard van UNIVERSEEL 
BEWUSTZIJN grondig kennen en moet hij zichzelf zo zuiveren van de impulsen van het Ego, dat hij 
absoluut vrij is van alle ego onzuiverheden in zijn geest en emoties. 

Wanneer hij deze toestand van innerlijke reinheid van denken, voelen en handelen bereikt, nooit iets 
van anderen eist, maar bereid en bevlogen is om tot het uiterste te geven van alles wat hij bezit, 
omdat hij heel goed weet dat hij alles kan hebben wat hij nodig heeft, zal hij een volmaakt open 
kanaal zijn van GODDELIJK BEWUSTZIJN dat de scheppende Impuls binnen de dimensie van 
zichtbaar scheppen is. 

Wanneer hij een dergelijke toestand van innerlijke zuiverheid en reinheid heeft bereikt, zal hij in een 
staat van innerlijke vreugde, vrede en onvoorwaardelijke liefde leven. Hij zal begrip hebben voor de 
levende wereld en voor de moeilijkheden die levende wezens tegenkomen en onmiddellijk spontane 
liefde en mededogen voor alles voelen. 

Hij zal de wereld overstegen hebben en ook haar overdaad aan eigenbelang, gemakzucht, ervaringen 
van wanhoop, vrees, wraak, haat, laster, roddel, afwijzing van anderen. Al deze wereldse activiteiten 
zullen om hem heen plaatsvinden, maar hij zal ze zelf niet ondergaan. Hij zal enkel grenzeloos 
mededogen en liefde voor hen voelen. Hij zal enkel verlangen en er hartstochtelijk naar smachten om 
de wereld de WAARHEID VAN ZIJN te ONDERWIJZEN. 



Hij zal zich iedere opoffering vol vreugde getroosten, om mensen te helpen de WAARHEID te 
begrijpen en deze in iedere gedachte, woord en daad te beleven. Hij zal dit doen, omdat het pijnlijk 
voor hem is te weten dat als mensen koppig volharden in hun eigen manier van doen, in hun denken, 
in hun voelen, in hun reageren, op welke manier hun emoties hen er ook toe aanzetten, ze enkel 
meer van diezelfde ellende scheppen die hen ertoe gedreven heeft om een uitweg te zoeken. 

Wanneer mensen uiteindelijk hun weg vinden uit het moeras van hun chaotisch denken en 
emotionele reacties, ontdekken ze dat dit de enig ware weg naar geluk is en zijn ze buitengewoon 
opgelucht en dankbaar dat ze erin geslaagd zijn hun gewoonten van denken en voelen te overwinnen 
die hen voordien naar beneden trokken in ervaringen die hen lijden en ellende berokkenden. 

Vraag je niet af of betwijfel niet of Ik, de Christus, het waarlijk ben die tot je spreekt. Ik kom tot je 
spreken door de totale leegte van mijn Opnemer’s geest en hart – en zeg die dingen die voor jou 
noodzakelijk zijn om te weten teneinde te beginnen de droefheid en de wanhoop van het verleden 
achter je te laten en om je de moed en de prikkel te geven om opnieuw te beginnen, dagelijks 
mediterend en het Goddelijke Bewustzijn, dat jou op de wereld heeft verwezenlijkt, in je bewustzijn 
trekkend. 

Bovenal wil Ik dat je begrijpt dat je niet alleen bent in je strijd om comfortabel en gelukkig te leven. Je 
bent niet alleen in je strijd om je gewoontes van denken en voelen te veranderen. Hoe meer je 
Goddelijk Bewustzijn aanroept, zelfs al is het maar een kortstondige verbinding die je maakt, hoe 
meer je nieuw leven en momenten van Intelligentie en Liefde in je bewustzijn trekt, wat je in een nog 
hogere mate zal inspireren als je doorzet en DE MOED NIET VERLIEST. 

Terwijl je mij aanroept, zul je contact maken met mijn Christus Bewustzijn en zul jij je uiteindelijk 
bewust worden van mijn antwoord en van mijn aanwijzingen wanneer je vragen te stellen hebt. 

Onthoud dat het tijd neemt om je gedachten en emoties en je negatieve reacties op andere mensen 
te zuiveren. 

Totdat jij je ontdaan hebt van je diepste en duisterste gevoelens van boosheid, scherpe kritiek, 
afwijzing, rancune en frustratie, zul je niet in staat zijn mijn Stem te horen. 

Onthoud dat om zelfs mijn eerste fluisteringen te ontvangen in de stilte van je meditatie of tijdens een 
moment van innerlijke rust, je veranderingen in je bewustzijn moet aanbrengen, je moet je er volledig 
bewust van worden dat LIEFDE de enige weg naar vrijheid is en dit vraagt geduld en tijd. 

Je bent niet alleen. Wij die de hoogste lagen van spirituele realisatie en Goddelijk Bewustzijn zijn in 
gegaan, hebben voor jou alleen maar liefde en ons dringendste verlangen gaat er naar uit dat jij 
loskomt van de barensweeën en dat je voortgaat in Licht, wijsheid en onvoorwaardelijke Liefde. 



Mijn WARE Missie 

CHRISTUS zegt: 

“Ik weet hoe vreselijk moeilijk je leven is. Naarmate Ik van de hoogtes van spirituele Vreugde afdaal 
om contact te maken met aardse trillingen, voel Ik, zelf, de veranderingen in bewustzijn binnen mijzelf 
en voel Ik de druk van de zware, belastende trillingen en van jullie gedachten op mijn ziel.” 

Toen Ik tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam, was mijn Missie om de geest van mensen te 
verlichten die een religie hadden aanvaard en opgenomen die deels heidens – deels mystiek was. De 
mensen die zich daar zo mee vervuld hadden, waren arrogant en overtuigd dat zij het gekozen volk 
waren van God – Jehova –, in wie ze vurig geloofden, maar die niet bestond. 

Hun profeten spraken van hun mystieke waarneming van een of ander transcendent spiritueel 
Bewustzijn. Ze gebruikten beeldende taal om deze GOD te beschrijven. Ze schiepen mentale beelden 
van grootheid en grootsheid. Ze veroorzaakten ook het gewenste effect om de mensen te 
overheersen door middel van vrees voor represailles uit de Hemel in de vorm van persoonlijk verlies, 
ziekte, ontbering, de pest en klimatologische rampen. 

De bedoeling achter mijn, ‘Jezus’, leven in Palestina was om de Joden te leren dat hun opvatting van 
hun SCHEPPER helemaal fout was. Maar hun fanatieke aanhankelijkheid aan hun gekoesterde 
religieuze overtuigingen was ondoordringbaar en bijgevolg werd Ik, in plaats van mijn doelstellingen 
op aarde te bereiken, omwille ervan gekruisigd. 

Het is voor mij niet mogelijk om in welke vorm ook naar de aarde terug te keren – hetzij als kind, dat 
mijn krachtige trillingen niet zou kunnen bevatten, hetzij als Hemels Wezen. De doorsnee mens zou 
niet in staat zijn me te zien. Net zoals er dingen zijn die door dieren gezien en gehoord worden en die 
onzichtbaar zijn voor het menselijke oog, zo blijf Ik onzichtbaar voor mensen die op een aardse 
golflengte zitten. 

Bijgevolg moest Ik de geest van een ontwikkelde ziel voorbereiden, die een menselijke vorm aannam 
om mijn boodschap naar de aarde te brengen. Zij die voldoende spiritueel ontwikkeld zijn om te horen 
– zij zullen horen. Zij die nog niet klaar zijn, zij zullen niet horen en zij zullen – op dit huidige moment - 
niet in staat zijn om te ontvangen. Maar alle mensen maken de opwaartse tocht die uiteindelijk naar 
de allerhoogste Hemelse koninkrijken leidt. 

Dus, wat is mijn ware Missie deze keer – via de geest van iemand anders? 

Het is om te proberen mensen volledig bewust te maken van de manier waarop hun universum tot 
zichtbare manifestatie en bestaan wordt gebracht. 

Dit is de belangrijkste boodschap die ooit naar de aarde is gebracht, omdat het ver voorbij 
oppervlakkigheden gaat, naar hét basale niveau van alle scheppingskracht en die het aandeel 
behandelt dat de mensen spelen in die scheppingskracht: in het creëren van hun persoonlijkheid, hun 
gezondheid, hun relaties, hun omgeving, hun ervaringen en de gebeurtenissen in hun leven. Het 
verklaart de redenen van hun succes in hun dagelijks leven – of hun gebrek eraan. Het schetst de 
zekere weg om aanhoudende mislukkingen in succes om te zetten. 

Dit artikel is er om je aandacht te vestigen op de bewustzijnstrillingen. Naarmate jouw gedachten 
veranderen, veranderen de trillingen ook, omdat zij er verantwoordelijk voor zijn hoe alle dingen zich 
vóórdoen. Wanneer bomen pas geveld zijn, zijn ze gezond en zijn hun trillingen van een bepaalde 
frequentie. Maar wanneer het hout vele, vele jaren op de grond heeft gelegen, dalen de trillingen 
gestaag – en rot het hout zienderogen. 

Je moet begrijpen dat het uiterlijk van het hout enkel verandert, omdat de vitaliteit en de trillingen 
gaandeweg aan het afnemen zijn. 



Daarom zou het gemakkelijk te begrijpen moeten zijn dat de realiteit van alles onder de zon werkelijk 
in de onderliggende energie ligt die haar ondersteunt, niet in het ding dat aangeraakt, gezien en 
gehoord kan worden. 

Hetzelfde geldt voor je lichaam. In het begin zijn de trillingen in een gezond lichaam normaal. Later, 
door slijtage en negatieve gedachten, beginnen de trillingen zodanig te vertragen dat het weefsel 
verandert en ziekte inzet. Wanneer je moe, uitgeput bent, vertragen de trillingen in je lichaam ietwat 
en is het niet langer zo gemakkelijk om je te bewegen. Na rust en slaap, worden de trillingen hersteld 
en voel jij je in staat je dagelijkse activiteiten voort te zetten. 

Alles in het bestaan is BEWUSTZIJN, dat te voorschijn treedt als verschillende stoffen in planten, 
dieren, mensen en in onbezielde dingen zoals de elementen en stenen, de aarde, de metalen. 

Alles wat je tegenkomt, zijn eigenlijk elektrische deeltjes die op een bepaalde snelheid trillen en 
bepaalde verschijningsvormen voortbrengen. Verander de trilling van iets radicaal – injecteer het met 
nieuw bewustzijn – en je hebt een ander gebruiksartikel. 

Op deze manier zou Ik, door het krachtige gebruik van mijn visuele verbeelding en geloof, de 
elektrische deeltjes bij elkaar kunnen brengen om voedsel te scheppen. Wanneer je visualiseert wat 
nodig is en met heel je hart en geest gelooft dat deze elektromagnetische blauwdruk de componenten 
tot zich zal trekken om het tot een realiteit op de wereld te maken, zal het zich uiteindelijk 
manifesteren.  

Deze openbaring gaat al heel lang rond, maar de zelfs nog grotere openbaring is over het hoofd 
gezien. 

Pas op voor wat je voor jezelf misschien aan het scheppen bent wanneer je geen idee hebt dat je dat 
doet. 

Pas op voor die beoordelende, kritische gedachten die een ander menselijk wezen kunnen schaden – 
en kunnen terugkeren om ook jou te schaden. 

Pas op voor onbewaakte emotionele momenten wanneer je een ander bepaalde omstandigheden of 
gebeurtenissen toewenst. Destructieve gedachten brengen destructieve gevolgen teweeg.  

Merk je dat dingen voortdurend voor jou fout gaan? Onderzoek je houding jegens andere mensen en 
je gedachten over hen. 

Onthoud dat elektriciteit de boodschap uitzendt en dat magnetisme haar terugvoert – soms dubbel en 
dwars. 

Onthoud dat wanneer je met grote afkeuring, of irritatie, naar dingen kijkt, jij je bemoeit met hun 
natuurlijke trillingen die ze maken tot wat ze zijn. 

Pas op dat jij, ongewild, je eigen huis niet op je neer laat komen! 

Pas op, wanneer je het weer beschouwt. Klaag niet over de regen en zeg dat je wenste dat het 
ophield. Het zou langer kunnen ophouden dan je wilt. Klaag niet over de zon en wenste dat het zou 
regenen – het kan in de vorm van overstromingen komen. 

Wanneer je CHRISTUS’ WEG BEWANDELT – MIJN WEG – zul je alles op de wereld wat problemen 
voor je oproept naar GODDELIJK BEWUSTZIJN – de ‘VADER’ –  brengen en VRAGEN om 
bijstellingen of benodigdheden die helemaal geschikt voor jou zijn. 

Op deze manier zal de ‘VADER’ die intiem met jou verbonden is en in jou en om jou heen is, 
antwoorden met de juiste instroming van BEWUSTZIJN om alle dingen voor je op orde te brengen. 



Wanneer doe jij je OGEN OPEN? 

Toen Ik de laatste keer met je sprak, zei Ik zo duidelijk als Ik kon via de geest van mijn Opnemer: 

WANNEER DOE JE JE OGEN OPEN, WORDT JE VOLWASSEN EN BESLUIT JE OF JE DE MOED 
ZULT HEBBEN OM JE OUDE ZEER–GELIEFDE MYTHES VAN EEN BLOEDENDE CHRISTUS 
AAN EEN KRUIS DIE BETAALT VOOR JOUW ZONDEN, VAN JE AF TE WERPEN? 

Wanneer zul je MIJN Waarheid aanvaarden – de waarheid dat Ik, Jezus, gezien werd als een 
bedreiging voor de openbare orde en een BEDREIGING VOOR DE JOODSE LEIDERS, omdat Ik de 
mensen over een God van Liefde onderrichtte. EEN GOD Die geen offers behoefde! 

Ik leerde de mensen dat VERGEVING essentieel was om een gelukkig en gezond leven te ervaren, 
terwijl de Joden ‘oog om oog’ onderwezen en terwijl hun GOD hen op Heilige Oorlogen tegen de 
‘heidenen’ stuurde. 

Ik, de echte Christus, leerde hen dat ze zich geen zorgen moesten maken over vuile drinkbekers, 
maar moesten letten op wat er uit hun geest en hun mond kwam. 

Zij die inzicht en begrip hebben, zullen inzien dat Ik teruggekomen ben en uitweid over dit eenvoudige 
thema en uitleg WAAROM Ik de levensprincipes onderrichtte die mensen nu zo dringend nodig 
hebben om zichzelf en de planeet voor een totale ramp te behoeden. 

Lees Brief 1 totdat je hem volledig begrijpt. 

Lees Brieven 5 en 6 totdat jij je volledig realiseert: 

dat je met dezelfde energie DENKT en VOELT als waarvan je wereld gemaakt is. 

dat jouw gedachten elektro–magnetische blauwdrukken zijn die uiteindelijk naar buiten treden als 
gebeurtenissen en dingen waar je ofwel naar verlangd hebt – ofwel heel erg bang voor geweest bent 
OF als die dingen, goed en kwaad, die je anderen hebt aangedaan. 

Wijs deze Brieven niet af als zouden ze geen betrekking hebben op jouw leven. 

Ze leggen precies uit waarom LIEFDE dé materie is waaruit je lichaam gevormd is. Wanneer je met 
boosheid, wrok en afkeer in je hart leeft, ben je actief negatieve krachten aan het scheppen die 
geleidelijk je gezondheid ondermijnen en je lichaam en je leven vernietigen. 

Omdat de BRIEVEN zowel de ware AARD beschrijven van ’DAT’ Wat alle zichtbare dingen tot bewust 
zijn heeft gebracht als jouw exacte relatie met ‘DAT’, kun jij met behulp van de BRIEVEN je eigen zelf 
veranderen. 

Je kunt het soort mens worden met wie JIJ graag zult samenleven. 

Er zal je nooit meer gezegd hoeven te worden dat je van jezelf moet houden en dat je jezelf moet 
respecteren. 

Wanneer je mijn BRIEVEN dagelijks gelezen en her–lezen en GELEEFD hebt, zul jij jezelf spontaan 
respecteren en hoogachten – van nature – VREUGDEVOL. 

Je zult blij zijn met WIE je echt bent en  met jouw onbegrensde vermogen tot creativiteit.  

DIT IS GEEN NEW AGE lering. 

Mijn CHRISTUS LERING blijft en zal dezelfde blijven door de eeuwigheid heen: 

Het is de ‘Vader’– GODDELIJK BEWUSTZIJN – die het werk van scheppingskracht in mij doet – en 
die dat evenzeer in jou zal doen wanneer jij het ego overwint. 

“Wanneer jij, ook, Universele Liefde WORDT.” 



Menselijke liefde brengt teleurstelling 

Menselijke liefde brengt teleurstelling 

CHRISTUS ZEGT: 

“LIEFDE – LIEFDE – LIEFDE – is de enige weg naar genezing, welzijn, voorspoed, echt succes, 
geluk.” 

“Ik weet dat je dit gepraat over LIEFDE als schijnheilig of sentimenteel beschouwt, of als advies 
waardoor je ‘God’ zult ‘behagen’– of dat het ‘God’ ‘welgevallig’ is – of dat dit van jou een ‘goed’ 
persoon zal maken in tegenstelling tot een ‘goddeloos’ persoon.” 

“Maar dit is de manier waarop jullie grootvaders dachten. Nooit, op enig moment tijdens of sinds mijn 
leven in Palestina, heb Ik ooit een uitspraak gedaan om je te helpen een ‘beter’ iemand te worden.” 

“Dit is een Joodse misinterpretatie van mijn aardse leringen.” 

Dergelijke interpretaties moeten nu zo snel mogelijk ter zijde worden gezet. 

Ze verduisteren je innerlijke waarnemingen en spirituele inzichten. 

Ze verhinderen dat oprechte spirituele zoekers de WAARHEID van ZIJN aanvaarden. 

Kennis van de WAARHEID van ZIJN stelde me in staat om de woestijn in Palestina te verlaten als 
een veranderd mens, een spirituele Meester en Genezer die de atomaire elementen beheerste. 

Het is, voor hen die bereid zijn, nu de tijd om die kennis op te nemen en te beginnen vorm te geven 
aan levens die binnen hun mogelijkheden liggen.. die zij in staat zijn te vormen, voor zover dat in hun 
macht ligt om te doen. 

Daartoe heb Ik weloverwogen een middel in het leven geroepen om de wereld te bereiken in de vorm 
van de toegewijde mede–werking van de Opnemer, om te proberen jou uit te tillen boven de wereld–
wijde overtuigingen die door Christelijke Kerken onderwezen zijn – overtuigingen die je spirituele visie 
verblinden. 

Het GELOOF dat je geschapen werd door het soort ‘God’ die de aarde ziet zoals een schoolmeester 
zijn school bekijkt en slecht gedrag met een zwart kruis markeert en ‘een gouden ster’ toekent als 
beloning voor goed werk. 

EEN GOD die onwetende mensen duizenden jaren aanbeden hebben, EEN GOD die GESCHENKEN 
en AANBIDDING nodig had om ‘HEM’ ervan af te houden bestraffingen te sturen in de vorm van 
plagen, ziektes, overstromingen, epidemieën, dood: 

een GOD die verrukt was door het offeren van vogels en smetteloze dieren: 

een GOD die enkel verzoend kon worden met de wereld die hij geschapen had door de bloederige 
dood van zijn zo–genoemde enige ZOON. 

Ik, de ware Christus, kan enkel tegen de Christenen op de wereld zeggen: ‘Wat een voorbeeldige, 

edelmoedige GOD hebben jullie voor jezelf in elkaar geflanst! Een GOD die je m o e t vrezen – maar 
nooit eerbiedigen!’ 

Ik, de ware Christus kan enkel de Christenen op de wereld vragen: ‘Wat zit er in je persoonlijke aard 



of karakter dat je, in dit meer verlichte tijdperk, een tijdperk van evoluerende broederliefde, aanzet tot 
het je vastklampen aan en vurig verdedigen van het oude Christelijke Dogma dat, logisch beschouwd, 
geen enkele aantoonbare waarheid bevat  waarmee het voor je redenerende geest als betrouwbaar 
overkomt. 

Jullie hebben voor jezelf een GOD gemaakt, die jullie, zelf, nooit zouden navolgen, tegen wiens 
dictatoriaal gedrag jullie landen maatregelen getroffen hebben door WETTEN op MENSENRECHTEN 
goed te keuren. 

Jullie Menselijke Wetten hebben de stok uit jullie scholen gebannen, toch klampen jullie je vast aan 
en verdedigen jullie een religie die helemaal om de ‘grote stok’ draait…. 

“Geloof in Jezus Christus of je gaat naar de hel.” 

Omdat Ik, De CHRISTUS, Zelf Universele LIEFDE ben – stop alsjeblieft een ogenblik met lezen om te 
proberen te begrijpen dat een dergelijke standpunt nooit of te nimmer door mij kon zijn ingenomen. 
Probeer te begrijpen dat mijn tussenkomst door middel van jullie internet onvermijdelijk was. 

Ik zal je hier loslaten om je de tijd te geven om mijn boodschap in je op te nemen. Ik beveel je Brieven 
2 en 3 aan die, zo goed als we konden, de echte persona van Jezus beschrijven die 2000 jaar 
geleden in Palestina leefde en gekruisigd werd. 



Bewustzijnsenergie 

“Houd je Bewustzijn heel, onverbrokkeld.” 

CHRISTUS zegt: 

“Het is van het grootste belang voor je gezondheid, voor je relaties, voor je succes in het leven en 
voor je geluk, dat je de ware aard van Bewustzijn (Brief 5 & 6 en verder) en van je eigen unieke 
Bewustzijn volledig begrijpt. 

“Je moet volledig begrijpen dat wat je DENKT – en VOELT – en wat je DOET, een 
‘bewustzijnsenergie’ is die het totale weefsel vormt van jouw levenservaringen. Het is de drijvende 
kracht achter alles wat er met jou gebeurt en wat je doet. Het is de grond waarop jij je leven bouwt en 
het krachtsreservoir dat stuwkracht geeft aan je dagelijks leven. Het is alles wat jij op dit huidige 
moment voorbij je ziel BENT. Het is de volledige speelruimte voor alles wat je op dit precieze moment 
kunt zijn en doen. De staat van je bewustzijn beperkt of bevordert je welzijn. Daarom is de inhoud van 
je bewustzijn, het niveau van je spiritueel gewaarzijn, inzichten, opvattingen, overtuigingen, kennis, 
gedragsnormen, karaktereigenschappen, zedelijkheid, jouw schat waaruit jij je leven opbouwt. Je kunt 
enkel bouwen op wat jij op dit huidige moment bent. En wat je opbouwt, zal uit de elementen of 
bouwstenen van jouw bewustzijn gebouwd worden – uit niets anders. 

“Daarom, zoals honderdduizenden mensen wereld–wijd ontdekken – als jij je leven wilt veranderen, 
zul je eerst je bewustzijn moeten veranderen. 

(Brief 7 zal je heel duidelijk beschrijven hoe je dit doet) 

“Wanneer je een auto bestuurt, vergewis je je er (als je verstandig bent) van dat ieder onderdeel van 
de auto goed werkt. Er dient aandacht besteed te worden aan iedere minieme factor die bijdraagt tot 
het probleemloos rijden van je auto – de accu geladen en leidingen aangesloten. Bougies 
schoongemaakt en afgesteld, benzine in de tank, oliereservoir enzovoort. 

“Daarom, om een gelukkig succesvol leven te scheppen, moet je de grootste en dagelijks beoefende 
zorg besteden aan de verschillende elementen en facetten van je bewustzijn. 

“Je zult er op letten zonder kritiek en zonder oordeel te zijn en dat beoefenen, want kritiek en oordeel 
zijn destructief voor anderen en uiteindelijk zullen wij onszelf in een soortgelijke vuurlinie bevinden. Je 
zult trachten je boosheid te beheersen en in je geest naar redenen zoeken waarom het doelwit van je 
boosheid zich gedragen heeft zoals het gedaan heeft. Dit zal je boosheid verminderen. Je zult 
liefdevolle trekjes proberen te vinden bij iedereen die je gedurende de dag ontmoet of ziet, anders zul 
je, geheel onwetend, een beledigende bewustzijnsenergie uitstralen die door anderen opgepikt en jou 
kwalijk genomen zal worden. 

Al deze bewustzijnsaspecten zijn je mogelijk al bekend. Maar nu wil Ik je vertellen over de gevaren 
van het verbrokkelen van je bewustzijn. 

Je doet dit zelfs al wanneer je een leugentje om bestwil vertelt. Een grove leugen is een afschuwelijke 
belediging voor je eigen bewustzijn en het bewustzijn van de luisteraar. Je mag denken dat het geen 
gevolg heeft, maar wanneer je liegt, zend je een stroom van vals bewustzijn uit, waarbij je verwacht 
dat andere mensen er hun antwoord op bouwen. Een dergelijk defect in je bewustzijn schept, 
aangezien je weet dat je gelogen hebt, gaten in het weefsel van je eigen bewustzijn. 

Waar er gaten in je bewustzijn zijn, is er een hiaat in de levenskracht die je besteedt aan activiteiten 
en doelen en een storing in het bewustzijn dat je gezond en gelukkig houdt. Zelfs in je communicatie 
zal het een gebrek veroorzaken aan de levendigheid en de zekerheid, die diegenen met hele en 
gezonde bewustzijnsweefsels in staat zijn over te brengen wanneer ze tegen anderen spreken of 
zelfs eenvoudig een gesproken boodschap achterlaten. 



Een gezond bewustzijn wordt geschapen wanneer je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Vervul daarom je beloftes of tref voorzieningen, zodat het breken van een belofte niet voor 
onnodige frustratie of ongelukkig zijn of moeilijkheden zorgt. Vertel de waarheid op zo’n manier dat je 
luisteraar niet beledigd wordt. Liefde vindt altijd een manier. 

‘Verzin’ geen verhalen om van jezelf een held of heldin of slachtoffer te maken. 

Overdrijf een situatie op geen enkele manier, aangezien je iemand anders met een onjuistheid in hun 
gedachten kunt wegsturen. Dit kan veel schadelijker voor hen zijn dan jij je kunt voorstellen. Wees er 
nooit en te nimmer de oorzaak van dat iemand anders struikelt of valt op zijn dagelijkse pad. 

Laat alles wat je denkt, zegt of doet een harmonieus geheel zijn dat in je geest en je hart geleid wordt 
door liefde en bewogenheid voor het welzijn van iedere andere persoon. Op deze manier schep je de 
basis voor een heel, gelukkig leven voor jezelf. Je schept het type bewustzijn dat gemakkelijk 
afgestemd wordt op dat van Goddelijk Bewustzijn. 

Dan gebeuren er wonderen. 

Als het je aan succes ontbreekt, onderzoek je bewustzijn. Houd jij je woord? 



Christus Bewustzijn 

CHRISTUS zegt: 

“Het is niet voldoende om bezorgd te zijn over je leven op aarde. Je moet net zo bezorgd zijn over je 
leven en welzijn wanneer jij je in de volgende dimensies begeeft.  

“Hier, meer dan ooit, bevind je jezelf in de dimensie van ‘Zijn’, die de uiterlijke manifestatie van je 
eigen bewustzijn is, maar zelfs met een nog grotere omvang  dan toen je op aarde was. 

“Op aarde schep je wel je eigen unieke omgeving uit het weefsel van je totale bewustzijn, maar je 
kunt ook deel uitmaken van de leefomgeving van je buurman wanneer jullie elkaar ontmoeten of 
samen leven. Dit betekent dat wanneer jij op aarde bent, jij je naar een aangenamere omgeving kunt 
begeven, mensen kunt ontmoeten met meer vriendelijkheid dan je eigen bewustzijn gewoonlijk schept 
of naar je toetrekt. Maar deze onverenigbaarheid leidt tot frictie en ongemak. 

Mensen voelen zich ofwel buiten hun gemakszone, ofwel verstijfd door het hogere bewustzijn dat ze 
tegenkomen en kunnen niet wachten om naar de lagere bewustzijnsomgeving terug te gaan, waarin 
zij zich op hun gemak voelen. Sommige mensen worden aangetrokken tot en geboren in een 
bewustzijnslaag waarin ze voelen dat ze een vreemdeling zijn en beginnen er spontaan, zelfs in hun 
kindertijd, aan te werken om zich te begeven naar de bewustzijnslaag waarin ze in staat zijn te 
gedijen. 

Het BEWUSTZIJNsniveau waarmee je sterft, is het niveau waarin je zult terugkeren. 

Soms kan iemand met een hoog spiritueel bevattingsniveau, bij de geboorte, aangetrokken worden 
tot een gezin met een lager spiritueel niveau, omdat die omgeving zijn gewaarzijn zal versterken en 
zijn spirituele uithoudingsvermogen zal vergroten, omdat hij in zijn jonge jaren worstelt met het 
terugkeren naar zijn rechtmatige bewustzijns’huis’ in de spirituele laag op aarde - en later in het 
bestaan dat er op volgt. 

Net zoals jij je onontwikkelde bewustzijn ervaart wanneer je sterft, zo ga je de hogere dimensies 
binnen die je eigen bewustzijn reflecteren wanneer je verscheidene keren gereïncarneerd bent en 
gewerkt hebt om spiritueel inzicht te verwerven. Je merkt dat jij en ieder ander waarmee je in contact 
komt, hetzelfde bewustzijn hebben. Je zult gemagnetiseerd worden tot omstandigheden die 
verenigbaar met jou zijn en waaraan jij, op grond van je eigen scheppingskracht, volmaakt kunt 
bijdragen. 

Als, bij het heengaan, het bewustzijn ego–georiënteerd en venijnig is, zal het individu snel 
reïncarneren, aangezien het gevoel van ongemak ondraaglijk zal zijn. Zo iemand keert met plezier in 
een andere identiteit naar de aarde terug. Op dit bestaansniveau lijken de aardse omstandigheden de 
voorkeur te hebben boven die in de astrale wereld. Het duurt vele levens voor de ziel wakker wordt in 
het besef dat ontsnapping enkel mogelijk is wanneer de menselijke geest zich ertoe aanzet te 
trachten de opvattingen en het bewustzijn tot een draaglijker gemakszone te verheffen. 

Hoe spiritueler het bewustzijn van iemand voor hij sterft, hoe meer hij teruggeblikt heeft op zijn leven, 
inzicht verworven heeft in de overheersing van het ego op zijn geest en gevoelens, in de schade die 
hij in het leven van anderen heeft toegebracht, in het ongeluk dat hij veroorzaakt heeft, hoe groter de 
spirituele vooruitgang die hij zal maken. 

In de mate waarin zo iemand brandend berouw voelt, wist de pijn van het berouw de egodominantie 
in zijn geest en hart uit, totdat hij stukje bij beetje, dit leven uiteindelijk achter zich laat, zich geheel 
bewust dat het PAD van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE de enige te volgen weg is. 



Dergelijke mensen begrijpen volledig, erkennen het en zijn zich duidelijk gewaar dat alle ellende: – 
ziekte, ontberingen, gebrek aan succes, ongelukkig zijn ontleend worden aan gebrek aan LIEFDE in 
iemands benadering van het leven, van mensen, van hun leefomgeving. KRITIEK is de grootste 
hindernis van alles voor innerlijk geluk, omdat het zeer destructief is. Het wordt in het leven van 
degene die kritiek heeft weerspiegeld, omdat jij er zelf de wrange vruchten van zult plukken, zoals dat 
in de volksmond heet. 

Kritiek op anderen verstoort hun welzijn en bijgevolg, ook al brengen we anderen zelfs minieme 
schade toe, de schade zal dubbel en dwars terugkeren. 

Daarom, wanneer je het onderneemt om Christus’ Pad te bewandelen, moet je begrijpen dat dit een 
pad is van onophoudelijke zelfanalyse en de moed vinden om naar je handelingen te kijken in het licht 
van LIEFDE, bereid om de waarheid over je gedachten en emoties te zien. 

Naarmate je op het pad vordert, wordt het gemakkelijker om je in andermans opvatten van de 
waarheid te verplaatsen, van wat hen drijft, motiveert, hen fouten doet maken in hun relaties, op hun 
werk en bij naaste familie. 

Hoe meer jij je in anderen kunt inleven, begrijpen wat hen motiveert, de moeilijkheden opmerken die 
hen tot slecht–overwogen handelingen dwingen, hoe hoger je eigen spiritualiteit wordt, je eigen 
gevoel van mededogen en liefde voor diegenen die – besef je nu – echt hun uiterste best doen in de 
omgeving en omstandigheden die ze voor zichzelf geschapen hebben. 

Vanuit dit standpunt wordt het gemakkelijker om je excuses te maken, totdat de tijd komt dat je de 
waarheid van de ander zo duidelijk ziet, dat je niet kunt wachten met vergeven en met het uit je 
denken wissen van al jouw gespannenheid en jouw kritiek op hem. 

Wanneer de tijd gekomen is om te sterven, zal een dergelijk verlicht iemand, die in vrede en harmonie 
met de hele wereld leeft, naar een staat van uiterste gezegendheid en vreugde gaan. Dergelijke 
mensen gaan het Licht in en er wordt niet meer naar de aarde teruggeblikt. Eindelijk merken ze dat ze 
die dimensie van Zijn ingegaan zijn waar ze tevreden en volledig in vrede zijn. 

Na een poosje beginnen ze te merken dat er zelfs nog hogere bestaansdimensies zijn en beginnen 
ze hun bewustzijn voor te bereiden, te vergroten en uit te breiden om nog hogere trillingen van 
Goddelijk Bewustzijn in zich op te nemen en worden ze nog meer scheppende en stralende zenders 
van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 

Dergelijke mensen zijn waarlijk het CHRISTUS BEWUSTZIJN. 



Overvloediger Leven 

CHRISTUS ZEGT: 

“Ik zei, toen Ik in Palestina over de aarde liep,  

IK BEN GEKOMEN OM JE OVERVLOEDIGER LEVEN TE BRENGEN’” 

“Heeft iemand in de Christelijke Kerken deze uitspraak ooit echt begrepen?” 

“Het Overvloediger Leven zou in je menselijke geest meer energie, vitaliteit, gezondheid kunnen 
betekenen – misschien zelfs rijkdom. Maar vanuit mijn perspectief, de individualisatie van LEVEN 
ZELF GEWORDEN zijnde, bedoelde Ik iets zo ver voorbij je menselijke opvattingen van dit moment, 
dat Ik weet dat dit de juiste tijd is om te proberen je bewustzijn op te heffen naar de hogere niveaus 
van spiritueel bewustzijn, waar je een glimp zult beginnen op te vangen van de WAARHEID die Ik aan 
de Joden in Palestina probeerde te openbaren.” 

“OVERVLOEDIGER LEVEN!! In een eerdere verwoording van deze uitspraak, probeerde Ik duidelijk 
te maken dat jullie menselijke gewaarwordingen beperkt zijn. In feite, tenzij jullie al op een waar 
spiritueel pad zijn en de Realiteit zoeken van DAT wat vorm en bewustzijn gaf aan alle scheppen, ben 
je waarschijnlijk aan banden gelegd door je regerende ‘Vorst’ – het Ego.” 

Het EGO beperkt heel sterk het gezichtsveld van je menselijke waarnemingen en je visie, aangezien 
het je bewustzijn dwingt zich uitsluitend op je eigen geluk en overleving te focussen.  

‘Het is pas dan wanneer de ziel van iemand eerst naar zijn menselijk bewustzijn een boodschap 
uitzendt dat er meer is in het leven dan ‘het zelf’, dat het individu ermee begint meer te willen 
ontdekken over het leven en de Oorsprongen van het leven. 

“Waar het bewustzijn van de menselijke geest geleidelijk aan gewekt wordt uit haar lange 
ondergeschiktheid aan het Ego, daar begint het veel vragen te stellen over wat voorbij haar huidige 
kennis ligt. Aan het begin van haar queeste1 naar grotere kennis van het onbekende, zal het zich 
waarschijnlijk aangetrokken voelen tot een religie, want het heeft er, menselijk gesproken, alle schijn 
van dat de Kerken de geheimen van de Bron van Leven in hun wijsheid en leringen moeten hebben.” 

“Deze Christelijke onderdanigheid aan Religieuze overheersing van de mensheid, die claimt de 
geheimen van het universum te kennen, is een goede kleuterschool voor het zich openende 
bewustzijn van Ego gerichte geesten.” 

“Gij zult God aanbidden; Gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen overspel plegen en met 
de vrouw van uw buurman slapen; gij zult niet kwaadspreken en geen leugens vertellen; gij zult de 
goederen van uw naaste niet begeren; enzovoort.” 

“Al deze regels vallen onder de overheersing van het Koninkrijk van het ‘EGO’. Ze zijn niet van 
toepassing op de spirituele rijken van de ziel. De ziel weet van dergelijke menselijke impulsen niets 
af.” 

Het allereerste bevel: “De Heer uw God aanbidden” is een heidens concept. 

HEIDENEN richten fetisjen op om te aanbidden. SPIRITUEEL TOEGEWIJDEN gaan aan deze 
elementaire menselijke praktijken voorbij en beginnen het Oneindige – Goddelijke Bewustzijn te 
ervaren dat alle bewustzijnsvormen op aarde overstijgt. 

                                            
1
 zoektocht 



“Wanneer je lid wordt van een Kerk – vooral een Christelijke of Joodse religie, is de eerste instructie 
altijd te onthouden dat je voortgekomen bent uit een grootse BRON die jou individualiteit en 
bewustzijn heeft gegeven. Omdat dit zo is, moet jij je onthouden van de Ego impulsen.” 

“De Ego Impulsen dwingen je om zowel die bezittingen te grijpen waarvan je gelooft dat ze het jou 
comfortabeler of gelukkiger zullen maken, als die elementen en dingen opzij te schuiven, je ertegen te 
verdedigen, indien nodig lijfelijk, die het je oncomfortabel maken of die als gevaarlijk gezien worden 
voor je leven en welzijn.” 

“Bij het toetreden tot een religieuze levensbeschouwing, wordt je onmiddellijke aandacht naar God 
getrokken en er wordt je geleerd dat je om God te ‘behagen’ en je van je eigen geluk te vergewissen, 
alle bovenstaande ego impulsen moet vermijden. Maar dit is nog steeds een door het Ego gedreven 
voorschrift. Omdat de niet onderkende doelstelling erachter de inzet is om geluk en veiligheid te 
vinden.” 

Als je tot een Christelijke Kerk behoort, dan is er gewoonlijk het volgende: 

“Tenzij je God behaagt – zondig je” 

“Zoals je misschien kunt zien, legt deze uitspraak ernstige beperkingen op aan je vermogen om het 
leven te waarderen. Je wordt in een mentale kooi geplaatst die je geest binnen deze ijselijke 
waarschuwingen gevangen zet, dat tenzij je God behaagt, je zult zondigen en bestraffing 
onvermijdelijk volgt. Hoe deze bestraffing herkend wordt, wordt nooit gezegd, MAAR DE DREIGING 
HANGT BOVEN HET HOOFD VAN DE KERKGANGER. Sommige mensen worden zwaar depressief 
van deze “lering.” 

Dit is een ernstige beperking van de LEVENSIMPULS die, in haar volle betekenis, grenzeloze 
VREUGDE is, enthousiasme, lachen, liefde, spontaniteit, een gevoel van welzijn en een ingebouwd 
gevoel van optimisme – dat het leven je nooit in de steek zal laten – dat je genoeg zult hebben om te 
eten, te drinken, jezelf te kleden en alles wat je nodig hebt om je leven gelukkig te maken.” 

“LEVEN is een actieve bewustzijnsstroom die haar oorsprongen heeft in UNIVERSEEL 
BEWUSTZIJN. HET verenigt – en ontsteekt – slapende ZADEN in planten, dieren en menselijke 
wezens en dwingt hen om te groeien volgens een aangeboren plan dat de wetenschap DNA noemt.” 

“Dit is de ware universele, eeuwige LEVENSIMPULS, die van jou is als geboorterecht in deze wereld. 
Je kunt er getuige van zijn in kinderen, voordat hun kleine geest, gecoacht door volwassenen, zich 
begint af te vragen of LEVEN echt zo zeker en vrij van pijn en ellende is, als zij dachten dat het was. 
Instinctief liggen baby’s op hun rug en zwaaien met hun armen en benen en kirren van het lachen. 
‘LEVEND ZIJN IS GOED’, zeggen ze. Op voorwaarde natuurlijk dat ze het grote geluk hadden om in 
een liefhebbend gezin geboren te worden dat in al hun behoeften voorziet.” 

“Maar er is een veel dieper LEVENSASPECT – dat is echt UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, actief 
wordend binnen Zijn eigen scheppingen van melkwegen en de aarde zelf.” 

“Het is een aspect dat me, toen Ik in de Sinaï Woestijn in Palestina was, werd aangereikt om het 
helder te doorzien en te BEGRIJPEN. Ik zag dat de OORSPRONG van LEVEN, de BRON van ons 
ZIJN, zichzelf altijd op een heel speciale manier, een intelligente manier, manifesteerde middels alle 
levende wezens van het allerkleinste tot het grootste, van een viooltje tot een olifant. Het was zo 
consequent aanwezig, dat je HET de AARD zou kunnen noemen van DAT wat alle geschapen dingen 
zichtbaar leven heeft gegeven.” 

“ZIJN AARD is ook de BRON van alle aardse verwondering, vreugde, geluk, persoonlijke vervulling 
en scheppingskracht.” 



“Ongeacht wat levende wezens, mensen en dieren mogen doen, ze worden letterlijk van minuut tot 
minuut ondersteund door de in hen verblijvende AARD van onze BRON VAN zijn. Er is geen 
ontsnappen aan. MAAR – nog vóór Ik op aarde kwam en vervolgens nog vóór Ik via de geest van 
mijn Opnemer terugkeerde, is deze grote WAARHEID onderricht, waarbij haar volle betekenis 
getoond wordt.” 

“Je hoeft geluk niet na te jagen, of succes of uitbreiding van je dromen of gezondheid, omdat DEZE 
ALLEMAAL al in je zijn, ingeprent in jou door je BRON van zijn, je BRON VAN LEVEN. Al deze 
dingen waar je zo vurig en terecht naar verlangt – zijn VAN JOU. Maar ze lijken niet van jou te zijn, 
omdat ze verborgen zijn onder al je mentale structuren, overtuigingen, meningen, geschapen en 
doorgegeven door je voorouders en hun voorouders vóór hen – en dit is het juiste moment dat jullie, – 
ja, zo velen van jullie als ertoe in staat zijn om de nodige actie te ondernemen, kunnen aanvangen 
met een grootschalige her–inrichting van je mentale geprogrammeerdheid.” 

“Ontdoe je van de mythen, ontdoe je van je boemannen, je angsten, je wanhoop, je frustraties, je 
folterende pijn en word wakker – STA OP en REALISEER JE dat ze alle in je geest zitten, ontstaan 
uit je mentale conditionering en BEVRIJD JE ERVAN.” 

“Gemakkelijker gezegd dan gedaan,” zul je ongetwijfeld denken, maar de GROTE WAARHEID van 
ZIJN is DEZE: 

“JIJ BENT NIET ALLEEN.” 

Er zijn leraren die positief denken zullen prediken – maar dat heb Ik nooit gedaan. Ik heb je duidelijk 
gezegd dat het KONINKRIJK DER HEMELEN IN JE IS. Wat Ik bedoelde was dat LEVEN de bron is 
van ALLES wat je ooit zou willen – op voorwaarde dat je het in je laat werken door alle twijfel weg te 
vagen EN door TE GELOVEN DAT HET JOU VOORSPOED, VREUGDE EN VERVULLING ZAL 
BRENGEN in de mate waarin jij je gedachten en emoties kunt ontdoen van oude egogedachten en 
gevoelens. 

DIT is wat Ik bedoelde toen Ik zei: ‘Ik kwam om je overvloediger leven te brengen’ 

Ik kwam – en ben nu gekomen – om je ogen te openen voor het feit dat LEVEN in jou, om te 
beginnen jou laat groeien, vervolgens laat het je plannen, je hoop, je verwachtingen groeien, het 
brengt je alle noodzakelijke hulp om je plannen, je hoop en je dromen in staat te stellen om op de 
juiste en volmaakte manier te groeien, wat ook aan anderen leven zal schenken. HET dringt jouw 
moeilijkheden binnen en brengt genezing waar het hart zeer doet of je lichaam bezwijkt aan ziekte, 
HET herstelt catastrofes in je leven op dezelfde manier als het gebroken beenderen heelt, het vervult 
al je behoeften naarmate ze opkomen – op de volmaakte manier. En LEVEN, anders dan mensen, 
handhaaft een systeem van orde bij alles wat het onderneemt. 

Dit alles is ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ – meer dan je als mogelijkheid droomde. Test mijn woorden 
uit. Maak een duidelijke vorm van je vurigste wens in je geest. Breng het naar Goddelijk Bewustzijn in 
stille meditatie, VRAAG, geef oprecht dank, dat je ontvangt. Het verzoek is nu gevuld met LEVEN en 
moet op precies dezelfde manier in manifestatie komen zoals een zaadje groeit als het in aarde 
gestoken wordt en water krijgt. Wacht, geef voortdurend dank voor het ontvangen, twijfel nooit en je 
zult een heel duidelijk antwoord krijgen. 

’Het is mogelijk, nu je deze boodschap: ‘alle dingen die mooi en gezond zijn, waaronder genezing, 
zijn al in jouw bezit’ gelezen hebt, dat jij je afvraagt waarom je nog steeds je chronische ziekte of 
armoede hebt ondanks je gebed en je geloof. Je vraagt je ernstig af hoeveel je echt geloven kunt. 

“Ik kan je enkel zeggen dat wáár geloof een relatief zeldzame toestand is.” 

“Wat is WAAR GELOOF?” 



“Het is een moment van overweldigende transcendente overtuigdheid wanneer je ver voorbij ieder 
negatief en angstig ongeloof WEET, dat het LEVEN krachtiger, meer transformerend, volmaakter IS 
in beheersing van atomaire elementen, dan enige ziekte ooit kan zijn. Dan – zoals duizenden 
chronisch en zeer ernstig zieke mensen door de eeuwen heen hebben getuigd, vindt het gewenste 
onvoorstelbare wonder plaats en plotseling wordt er een instroom van hitte en kracht gevoeld, 
misschien wordt er een Licht gezien en heelheid van geest en lichaam wordt ervaren waar eerst 
ziekte was.” 

“Het kan gedaan worden. Wonderen gebeuren ook over een langere tijdsspanne en worden daarom 
niet onderkent, maar ook zij kunnen evenzo het gevolg zijn van volhardend geloofsvertrouwen als de 
snelle spontane genezing. Andere wonderen ‘van voorziening in behoeften’ vinden veel vaker plaats 
dan dat jij je dat realiseert. Probeer te GELOVEN, bid om GELOOF – en wanneer jij het het minst 
verwacht, zal het je gegeven worden. Probeer volkomen consequent te zijn in al je pogingen om het 
Goddelijke te vinden en er contact mee te maken – en het zal je zeker gegeven worden.” 

“Het is een Bestaanswet dat wanneer je VRAAGT, je zult ontvangen. Wanneer je ZOEKT, zal wat je 
zoekt je geopenbaard worden. Wanneer je klopt, zal er voor je worden opengedaan.” 

“Troost je. Geloof!” 



Als je gelooft… 

CHRISTUS ZEGT: 

“Ik kom omlaag om op bepaalde tijdstippen via mijn Opnemer in omgangstaal tegen je te spreken, om 
te proberen in jou het besef te wekken dat al je moeilijkheden, nood en beperkingen reeds in je zijn.” 

Dit komt omdat jouw gedachten uit de in jou huizende kenmerkende eigenschappen ontstaan. En 
alles wat je in je leven ervaart, is de manifestatie van je gewoonlijke gedachten en woorden. 

Velen van jullie praten over het bezitten van ‘Kracht’ , maar wat Ik je probeer te geven is de meest 
‘Krachtige’ Waarheid in je universum. 

Het MAAKT of BREEKT letterlijk je leven, gezondheid, bezittingen, relaties en geluk. 

Er zijn erg populaire talkshows die mensen proberen te helpen hun opvattingen, houding, gedachten, 
woorden en handelingen te veranderen teneinde constructiever en gelukkiger in relaties te staan. De 
menselijke geest wordt uitgedaagd om genoeg energie en wilskracht op te brengen om zijn eigen 
foute gedachtepatronen en woorden opzij te zetten. 

Aangezien alle GEDACHTEN uit aangeboren en planetaire trillingen ontstaan, is het heel moeilijk om 
dit te doen – en er zijn slechts weinigen die daarin slagen. 

Er is een andere manier die, als die consequent en trouw gevolgd wordt, verzekert dat mensen 
succesvol zullen zijn in hun pogingen om hun leven en emotionele toestand om te buigen naar die 
van succes en vreugde. 

De manier is CHRISTUS’ WEG die Ik geschetst heb in mijn Brieven gedicteerd middels de speciaal 
voorbereide geest van mijn Opnemer. 

Deze website bestaat op dit moment bijna vier jaar en gedurende die tijd hebben mensen volgens de 
Waarheid vervat in de Brieven getracht te leven en hebben grote veranderingen gerapporteerd die in 
henzelf en in hun leven en omgeving plaatsvonden. 

Het volgen van ‘CHRISTUS’ WEG leidt naar veel meer dan simpelweg in staat zijn om beter met 
mensen te kunnen omgaan. Het leidt naar een verdere, geheimnisvolle, positieve verandering die 
plaats heeft in iemands bewustzijn , zodat mensen na een poosje ontdekken dat ze, geheel 
onbewust, op een constructievere manier gemakkelijk en gelukkig op externe prikkels reageren. 

Ze ontdekken dat de dingen waar ze oprecht naar verlangd hebben, eindelijk, binnen hun 
ervaringswereld komen. Ze kunnen moeilijkheden gemakkelijker verdragen, zekerder zijn van een 
uiteindelijk succesvol resultaat. Ze ontdekken spontaan dat ze oude kritische gedachtepatronen vol 
afkeer afwijzen. Ze vragen zich af hoe ze zich ooit hebben kunnen overgeven aan dergelijk destructief 
denken over anderen. 

In plaats van dat persoonlijke verandering een dagelijkse strijd wordt, ontdekken ze dat er een of 
andere Superkracht – Levenskracht – Goddelijk Bewustzijn rustig en stil haar intrede doet in hun 
geest, die hen in staat stelt om nieuw GELUK te vinden. 

Mijn brieven aan de wereld zijn enorm belangrijk en dringend nodig voor diegenen die ze kunnen 
begrijpen. Ze gaan in op wetenschappelijke feiten die de wetenschappers al kennen – maar ze gaan 
daarenbóven in op de ware OORZAKELIJKHEID van natuurwetenschappelijke feiten.  

Ze zijn van vitaal belang, omdat ze oude mythes dóórprikken die de MENSEN TEGENGEHOUDEN 
HEBBEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE WAARHEID. 



Ze onderzoeken de zo–genoemde mysteries van scheppen en het leven zelf. 

Heel belangrijk, ze beschrijven duidelijk de oorsprongen en de ware aard van het Ego en de juiste 
manier om ermee om te gaan wanneer het de bestwil van het zelf in de weg zit. 

De BRIEVEN beschrijven ook de oorsprongen van scheppingskracht en de ‘grond’ waaruit alle 
geschapen dingen vorm en bestaan hebben aangenomen. 

Als je gelooft dat Ik in Palestina ooit als ‘Jezus’ bestaan heb, zul je hopelijk een voldoend open geest 
hebben om te aanvaarden dat, toen het op je wereld het meest nodig was, Ik echt teruggekeerd ben 
door de voorbereide geest van mijn Opnemer om rechtstreeks tegen je te spreken.  

Als je totaal geen geloof hebt, kan Ik, helaas, mijn speciale bewustzijnstrillingen niet naar je sturen om 
je hersencellen binnen te gaan en je gedachten om te buigen of je wijze van waarneming te doen 
opengaan. Als Ik dit tegen jouw wil of zonder jouw uitnodiging zou doen, zou het je met een 
permanente hersenbeschadiging achterlaten. 

Dus, totdat levenservaringen je mentale hindernissen wegsnoeien, zul je niet in staat zijn om de grote 
WAARHEDEN uitgedrukt in mijn Brieven te aanvaarden. 

Maar jij bent evenzeer in de stralingskracht van mijn Spirituele Gedachten als ieder ander die graag 
luistert, hoort en mijn woorden opvolgt. 

Ik ben er altijd voor jou, maar zolang jij niet gelooft – sluit jij het gehele spirituele inzicht af dat uit mij 
stroomt. 

Zij die geloven, kunnen er zeker van zijn dat mijn Waarheid echt en geldig is, omdat de Waarheid die 
Ik zo duidelijk als Ik kan door mijn Opnemer voor je uiteen heb gezet, de Waarheid was die me in de 
Woestijn in Palestina gegeven werd. 

Het was als gevolg van deze WAARHEID DAT IK UIT DE WOESTIJN KON KOMEN EN KON 
BEGINNEN TE PREKEN en TE GENEZEN. 

Ik smeek je, WORD WAKKER! Je kunt bij me komen voor troost, spiritueel inzicht en emotionele 
kracht. Ik ben springlevend in Hemelse Koninkrijken. 

Je kunt mediteren en je hart openen voor Goddelijk Bewustzijn en Diens genezing, Diens leiding, 
Diens spirituele inzichten ontvangen. 

Maar je kunt slechts ontvangen – in de mate – waarin je waarlijk gelooft dat je in staat bent om echt 
contact met mij en het Oneindige te maken. 

Maar als je GELOOFT, hoef Jij maar te vragen – NOOIT TWIJFELEND – en het zal voor je gedaan 
worden. 

Het is mijn vurigste verlangen dat je acht slaat op mijn woorden, de Brieven download en ze echt 
bestudeert en dat je alles wat zij je leren in praktijk brengt. 

Ik wil dat je echt geluk ervaart, echte spirituele veiligheid, werkelijke voorziening in al je behoeften op 
een manier die geen nadelen zullen hebben. 



Dringende boodschap van Christus 

CHRISTUS zegt: 

Ik ben gekomen door de geest van mijn Opnemer, omdat Ik je iets DRINGENDS te zeggen heb! 

Heb je vijanden lief; vergeef diegenen die je misbruiken; bid voor diegenen die kwaad van je spreken, 
… en als je dit niet op eigen kracht kunt doen, zoek alle mogelijke middelen om dit met de 
geestkracht – Goddelijk Bewustzijn te doen. 

BID en MEDITEER en vraag om hulp. Het zal je gegeven worden als je volhardt.  

Als het ego erin volhardt je gedachten opnieuw neerwaarts te dwingen tot kwaadaardigheid en 
boosheid en allerlei argumenten aanvoert waarom je iemand zou moeten veroordelen die jou diep 
gekwetst en zelfs fysiek verwond heeft, ga steeds opnieuw mediteren, zoek inzicht en verlichting van 
je dilemma, vraag erom dat deze lastige terugkerende boze en wraakzuchtige gedachten uit jou 
verwijderd zullen zijn …… 

NIET om God te behagen 

zoals je door de Kerk geleerd is  

maar om je te beschermen tegen de zweepslag van je boze gedachten die in je leven terugkaatsen 
en die hevige beroering en voortgaande ruzies en discussies in zich dragen waarmee te je maken 
krijgt. 

WANT – welke soort kracht je ook geeft aan haatdragende gedachten, die kracht zal een directe 
elektrische bewustzijnsstroom sturen naar de persoon die jou gekwetst heeft, – EN de 
bewustzijnsstroom keert te zijner tijd flitsend naar je terug, gelijk een boemerang.  

Je moet weten dat ieder elektrisch veld een gelijkaardig magnetisch veld schept – de twee werken 
altijd samen – zodat WAT UITGESTUURD WORDT OP DEN DUUR TERUGKEERT. 

Dit is een wetenschappelijke bestaanswet, maar wat de wetenschap nog niet wil toegeven is dit: 

Elektrische kracht bekrachtigt de geest; het is de bewustzijnsimpuls van ‘Aan de Slag’ in de geest. 
Elektrische kracht is een bewustzijnsfacet. 

Magnetisme, dat Twee Gezichten kent, bekrachtigt de menselijke en de dierlijke emoties – het ‘trekt 
aan’ en het ‘stoot af’. Het is de impuls van menselijke liefde en de impuls van haat. 

Magnetisme wordt door alle levende wezens ervaren als emotie – gevoel. 

Ik heb deze Waarheid volledig beschreven in mijn Brieven 5 en 6. 

Niet enkel dit, de wetenschappelijke medische kennis heeft ontdekt (wat Ik 2000 jaar geleden in 
Palestina zo goed begreep) dat alle gedachten die in je brein vorm aannemen, via je hypothalamus in 
je hypofyse afdalen en de negativiteit en emotionele trauma’s (verlaagde trillingen) die ze bevatten, in 
je organen, je bloed en je gehele lichaam afgeven, wat een vermindering van energie en uiteindelijk 
ziekte veroorzaakt. 

Dit is het fenomeen dat psycho–somatische kwalen veroorzaakt, hetgeen door de medische 
beroepsgroep erkend wordt. 



Destijds in Palestina, 2000 jaar geleden, zei Ik de Joden zich geen zorgen te maken over het drinken 
uit ongewassen bekers, maar op te letten en bezorgd te zijn over wat er uit hun mond kwam. Wat er 
in de evangeliën in het Nieuwe Testament werd gemeld, heb Ik overgebracht in het soort woorden die 
Ik feitelijk gezegd heb tegen de Joden – die geen flauw benul hadden van wat Ik hen probeerde te 
vertellen. En helaas, de verscheidene ‘Christelijke’ Kerken zijn tegenwoordig nog net zo onwetend. 

Hoe kunnen ze het begrijpen – zij hadden de verlichting niet die Ik in de Woestijn ontving die mijn 
geest verlichtte en in mijn geest de spirituele kennis van de scheppingsoorsprongen en 
bestaanswetten inprentte. 

Maar JIJ, die vandaag de dag in jouw wereld leeft, hebt talloze leraren gehad die naar de aarde 
gekomen zijn, wetenschappelijke feiten verklaard hebben en ook mystici die je naar metafysische, 
spirituele waarheden geleid hebben, die je voorbereid hebben op mijn Brieven die de allerhoogste 
Waarheid van alles bevatten – de ware Aard van je Bron van Herkomst die je God noemt en van de 
Universele Bestaanswetten. 

Nu wil Ik dat je nadenkt over de echt verschrikkelijke en schandelijke dingen die bepaalde mensen in 
je wereld op touw zetten, – ondanks al deze Leraren over facetten van Waarheid. 

Het aanhoudende bloedvergieten in Irak is een zaak die jullie allen diep tot nadenken zou moeten 
aanzetten over het waarschijnlijke boemerangeffect van dergelijke destructieve handelingen. 

Ik wil dat je over deze situatie nadenkt vanuit spiritueel gezichtspunt dat niet VEROORDEELT, maar 
de ‘waarheid’ ziet welke onafscheidelijk verbonden is met de gedachten en handelingen die in de 
situatie een rol spelen. 

Je had een man, Saddam Hoessein, die vastbesloten was in Irak aan de macht te komen en vrede en 
overvloed voor zijn volk tot stand te brengen. Onontwikkeld in ware spiritualiteit gebruikte hij erg 
wrede en gewelddadige methoden om een natie te beheersen, om die mensen tot zwijgen te brengen 
die hem problemen veroorzaakten. Deze mensen gebruikten geweld in een opstand tegen hem en hij 
overgoot hen eveneens met geweld. Hier had je een tirannieke Dictator en een volksdeel van 
hetzelfde mentale en morele niveau – hun spirituele trillingen waren, ondanks al het bidden en het 
uiterlijk religieus vertoon, zo duister en zo dicht en zo laag als maar mogelijk is om in je huidige 
wereld te bereiken. Hoessein en deze onhandelbare mensen verdienden elkaar.  

Het Irakese volk tolereerde hem, sommigen bewonderden hem en juichten hem zelfs toe, omdat hij 
de vrede bewaarde voor een wispelturige natie en hen de kans gaf om hun dagelijkse leven zo 
vreedzaam te leiden als hun aangeboren agressieve aard hen toeliet. 

Hij viel uit de gratie bij de VS, MAAKTE HAAR LEIDERS KWAAD en net zo geregeerd door hun ego, 
besloten de Leiders Saddam Hoessein te bestraffen door sancties op te leggen. Later zette een 
humanitaire impuls aan tot de invoering van een stelsel van ‘Olie voor Voedsel’ die de hongerige 
mensen van Irak hielp en Amerika toegang gaf tot de olie die ze nodig hadden. Maar deze maatregel 
was een ernstige klap voor de trots van Hoessein en verlichtte geenszins het zich beroofd voelen 
door de natie van de algemene luxe en dagelijkse goederen, waarvan hun buren genoten. 

Ik wil dat jullie, mensen van de wereld, je in gedachten inleven in de enorme hoeveelheid wrok, haat, 
zielenleed, die veroorzaakt werd door deze actie van een natie, die sterk is door hun Overvloedige 
Weelde, hun bewapening, hun getrainde soldaten, matrozen en piloten. 

Ik wil dat je begrijpt dat een dergelijke NATIONALE EMOTIE een ‘levende kracht’ van vernietiging 
met grote proporties wordt. 

Het is zeker dat NIEMAND, echt staande op het pad van CHRISTUS’ WEG – MIJN WEG – ooit een 
dergelijke sadistische koers gevolgd zou hebben. Geconfronteerd met het probleem om met een 
Saddam Hoessein te moeten omgaan, zou een leider met een dergelijke levenshouding, verlicht in de 
spirituele en wetenschappelijke Bestaanswetten, een sessie van verlichte mensen bijeen geroepen 
hebben om elkaar te ontmoeten om te mediteren en om leiding te vragen. 



Mijn begeleiding zou er vrijwel zeker op uit geweest zijn om een vergadering met Saddam Hoessein 
te beleggen en op de tragedie te wijzen die uiteindelijk uit de impasse tussen de twee landen zou 
volgen. Een verlicht Leider, in plaats van ‘de baas te spelen’ over Hoessein en hem met oorlog te 
bedreigen, zou hem en zijn adviseurs gevraagd hebben een document op te stellen, een 
overeenkomst waarmee beide landen in vriendschap zouden kunnen leven en die groei en een 
binnenlands verrijkingsprogramma voor beide landen zou bevorderen. 

Een dergelijke verlichte leider zou dan de Irakese voorstellen om vrede en harmonie te vestigen 
doorlezen, zou ze vreedzaam bespreken met een oprechte wens om wel–zijn voor allen te vestigen. 
Hij zou zijn verlichte mensen oproepen te mediteren en alle wijzigingsvoorstellen aan te leveren DIE 
ZE DOOR MEDITATIE VERKREGEN HADDEN. 

Op die manier zouden de mensen onder Saddam Hoessein geleidelijk bevrijd zijn geweest van de 
wurggreep van een tiran, Saddam zelf zou de voordelen gezien hebben die voortkwamen uit een 
vreedzame benadering, in plaats van een agressieve en de Arabische Staten zouden onder de indruk 
geweest zijn van het succes van de onderneming. Dit zou er ook toe geleid hebben dat de Moslims 
hun huidige interpretatie van de Koran opnieuw zouden overdenken. 

Maar wat is de erkende en algemeen aanvaarde WERELDSE MANIER? 

Wat heeft de ‘Menselijke Geest’ – het Menselijke Ego vandaag bereikt? 

Overweeg of uit dit hieronder geschetste gedrag enig blijvend voordeel kan volgen. 

Een vreedzame natie, een vreedzaam volk, reeds verstoken van normale handelsfaciliteiten met 
andere naties, werd ’s nachts gebombardeerd. Hun gebouwen, gebouwd met grote moeite en 
gelduitgaven en die verscheidene diensten aan mensen leverden, zijn vernietigd. 

Nacht na nacht werden onschuldige mensen onderworpen aan de terreur van bommen, zich 
afvragend – ‘Waar zullen ze vallen? Wie zal er geraakt worden? Zullen ze ons in het puin vinden? 
Zullen we een familielid verliezen? Zullen we allemaal gedood worden? 

Wat hebben deze mensen, om een dergelijke angstaanjagende beproeving te verdienen, anders 
gedaan dan zich gewonnen te geven en zo gelukkig als hen mogelijk was getracht te leven onder een 
tiran die de VS haat? 

Hieraan voorafgaand, stuurde in de VS een andere tirannieke fanaat vliegtuigen om de twin towers 
van het Handelscentrum in New York te vernietigen. Een grote kreet van razernij, boosheid, wraak 
steeg op uit het Amerikaanse volk. Door de vernietiging verloren ze veel mensen – geliefden. Ieder 
jaar zijn er Christelijke kerkdiensten om de doden te herdenken en heel veel tranen wordt vergoten in 
de zondvloed van verdriet door aan hen te denken. 

Denk een moment na: ‘Christelijke Diensten’ – wordt er ooit gepraat over VERGEVING van diegenen 
die de werktuigen waren in deze vernietiging? 

Vergieten de Amerikanen tranen voor de onschuldigen die onder de hagel van bommen stierven, die 
nacht na nacht stierven zonder een goede reden anders dan venijnige haat jegens Hoessein? 
Houden ze diensten voor de dode Irakezen? Overwégen ze ook maar dat ze onschuldigen hebben 
vermoord – die geen bescherming hadden tegen de afschuwwekkende wapens van de VS en die hen 
nog geen moment kwaad hadden gedaan? 

Denk eens na over de zwaarte van het emotionele leed dat losgemaakt wordt door al dit onverdraaglijke 
en arrogante vernietigen van een ander land – vernietiging die alle rebelse vechtgroepen heeft 
vrijgelaten die Hoessein onder controle had. Dit liet een zeer valse manier om anderen te doden vrij– de 
zelfmoordbommen. Iedere keer dat dergelijke bommen afgaan – daarbij onschuldige toeschouwers 
dodend, zouden de Amerikanen, die de oorlog tegen Irak steunden, moeten beseffen dat het hun steun 
was die dergelijke zelfmoordbombardementen mogelijk gemaakt heeft. 



Denk eens na over het vrijlaten van de gigantische, verzwegen emotionele trillingen van afschuw, 
haat, wraak en vergelding die nu op Amerika gericht worden. 

Hoe denken de Amerikanen dat al deze ‘Haat Energie’ zich tegen hen zal openbaren? 

Want het zal gemanifesteerd worden als dood en vernietiging. Het is een bestaanswet. Zelfs 
‘Christelijke’ Kerken claimen in deze wet te geloven. 

Waar geen VERGEVINGSGEZINDHEID is, is er vergelding in de vorm van Oorzaak en Gevolg. 

VERGEVINGSGEZINDHEID, volledig en totaal en LIEFHEBBEND, verdrijft de heftige haatenergieën. 
Zonder vergevingsgezindheid verzamelen ze stuwkracht uit de aanhoudende wrok van de 
tegenstander. 

Lees het artikel over ‘Barsten in jullie Planeet’ en vraag je dan af hoe al deze angstaanjagende lading 
haat zich zal manifesteren. Wie zullen, in Amerika,– VROEGER OF LATER – het doelwit zijn? 

Daarom zeg Ik je duidelijk: In je huis, in je gemeenschap, in je stad, in je Provincie, in je land, – 
VERGEEF wie je ook maar op enige wijze verwond heeft – groot of klein. Laat dit woord luid door je 
land klinken met alle middelen die je hebt. 

En als je niet gemakkelijk kunt vergeven, omdat je ego je dat niet toelaat – breng dan je pijn en 
boosheid naar Goddelijk Bewustzijn (die Ik de ‘Vader’ noemde toen Ik in Palestina was) en vraag om 
Haar instroom van Spiritueel Sturende Kracht om zachtjes de lasten uit je geest te verlichten en te 
verwijderen. 

Zullen je religies je dit vertellen? Nee, dat deden ze niet toen Ik in Palestina was en dat zullen ze nu 
ook niet doen. 

Werkelijk, zij die de hoogste posities in de machtigste landen innemen en in de wereld de meest 
afschuwwekkende schade veroorzaken, worden door de religieuze leiders van de verscheidene 
‘Christelijke‘ religies met pracht en praal, met glimlachen en handen schudden ontvangen. De blinden 
grijpen de handen van de blinden en zegenen hen. 

Om de WAARHEID te horen – MOET JE DIRECT BIJ MIJ KOMEN. Ik ben waarlijk levend en 
universeel in wezen; KOM en Ik zal je oproep ontvangen en er liefdevol op reageren. 

Heb de moed om je aan te sluiten bij CHRISTUS’ WEG en de leringen op te volgen die Ik de wereld 
door mijn Brieven gebracht heb. Ze zullen je tonen hoe in afstemming en overeenstemming met de 
BESTAANSWETTEN te blijven. 

Ze zullen je helpen om in harmonie te komen met het universum zelf. En dan zullen alle dingen voor 
je hoogste goed en blijdschap en bescherming werken. 



Het Ware Koninkrijk der Hemelen op Aarde 

Dit is de CHRISTUS die spreekt, januari 2006. 

Het ware KONINKRIJK der HEMELEN op aarde. 

”Ik wilde dat je kon zien en ervaren hoe de wereld echt voor je zou kunnen zijn. De levende wereld, 
de hele schepping juichend van vreugde. Je wereld is geschapen door LIEFDE, ontworpen door 
LIEFDE om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften van ieder levend wezen, zoals dat 
door de miljoenen jaren van bestaan geëvolueerd is. 

Kon jij je maar bewust worden van deze glorierijke vreugde en gloeiende LIEFDE wanneer jij in je tuin 
of op het platteland wandelt.” 

Kon je het bewustzijn van een prachtige boom maar binnengaan terwijl hij daar recht en fier staat, zijn 
takken spreidend voor de vogels om er op neer te strijken en er hun nest te bouwen. Kon je het 
bewustzijn van een vogel maar binnengaan terwijl hij zijn beste nestelplaats vindt, zijn plezier ervaren 
en zijn liefde voelen voor de boom die hem een thuis en schaduw geeft. 

Overal is er een wisselwerking van liefde die stroomt tussen levende wezens, planten, insecten, 
vogels, dieren, vissen en hun omgeving. Enkel de roofdieren plaatsen zich buiten dit 
liefdesbewustzijn. 

Bestudeer de ogen van de roofdieren, zonder één uit te zonderen, en vergelijk hun wrede intensiteit 
met de ogen van de niet–gewelddadige planteneters – daarin zul je de wreedheid van de ene en de 
rust van de andere zien. 

Zoals Ik zei toen Ik op aarde leefde: 

“De ogen zijn de lamp van de ziel.” En wat jij je nog niet gerealiseerd hebt, is dat alle ogen de 
innerlijke kwaliteit van zijn naar de wereld uitstralen. Ze stralen het innerlijke bewustzijn uit dat zegent 
wat het ziet – óf het laat verschrompelen door haar eigen slechte humeur. 

Wanneer je geheel leeft in je menselijke bewustzijn, je gedachten, gebruikelijke manieren van 
spreken, je voortdurende evaluatie van mensen en uiterlijke zaken, ben je niet in staat om deel te 
nemen aan deze VREUGDE van BESTAAN, die spontaan opwelt in het bewustzijn van alle niet–
gewelddadige levende wezens – gevoeld door alle vreedzame levende wezens, – tenzij het door 
dorheid van zijn voeding verstoken blijft. 

Je kunt het niet voelen, omdat jouw geest zich ontwikkeld heeft langs de gedachtelijn van logica en 
rede en je handelt overeenkomstig je wil, je verbeelding, je wensen en je ego – en al deze mentale 
activiteit blokkeert je spirituele geestfunctie boven in je hoofd; het voorkomt zesde zintuigcontact met 
de prachtige wereld waarin je leeft en die je in de verste verte niet eens begrijpt. 

 Je kunt de lichamen en de activiteiten van insecten, vogels en dieren zien, maar je kunt niet het 
bewustzijn binnengaan van hun meestal onschuldige, niet verontreinigde vitaliserende levenskracht. 

Je zou kunnen denken dat hun bewustzijn mogelijk net zo is als dat van jou. Maar dan zou je fout 
zitten – omdat alle levende wezens met uitzondering van mensen volgens hun intuïtie leven – en op 
een manier communiceren die voor mensen onmogelijk is. Ja, ze communiceren zeer duidelijk – over 
lange afstanden. Ja, ze communiceren en verheugen zich samen, meer dan jij ooit zult weten.  

Het is de Kluizenaar die bij zijn bedelnap zit en mediteert die zich in de oneindigheid kan verheffen en 
de vreugde en de glorie van Goddelijk Bewustzijn ervaren, waar WIJ, jij en Ik, ALLEMAAL in leven 
en ons eeuwige leven en bestaan aan onttrekken. De Kluizenaar kan het ervaren in de stilte en 
verstilling van zijn geest en kan in zo’n extase opgeheven worden dat hij het aardse leven niet nodig 
heeft – eigenlijk loopt hij ervan weg. 



Mensen zullen zeggen: “Wat geweldig, hij heeft het leven opgegeven voor God”. Maar dit is een 
onjuiste opvatting. Hij geeft het normale dagelijkse leven op om het WARE LEVEN van de GLORIE 
te vinden, waaruit alle schepselen hun vorm en wezen hebben aangenomen. Er kan geen mooiere 
ervaring van een schitterende straling en spirituele extase zijn dan dit. 

Maar – het is vluchtgedrag dat grote bevrediging schenkt en gelijktijdig de bedoelingen van bestaan in 
je wereld teniet doet. Het is wonderbaarlijk en heerlijk verheffend om een poosje te rusten in de luister 
van absolute Liefde en Kalmte en kennis van deze heerlijke dimensie van eeuwigheid voor jezelf te 
bezitten. Hier kan je geest de transcendente aspecten van universele kennis binnengaan. 

JE MENSELIJKE LEVEN NEEMT NIEUWE LUISTER, LICHT EN VREUGDE AAN EN GROTERE 
BETEKENIS. Maar dit is niet de ware bedoeling in het leven. 

Je ware bedoeling op aarde is om in gedachten, woorden, daden en wensen de GODDELIJKHEID 
UIT TE DRUKKEN waarin jij je wezen hebt. 

Je kunt dit via meditatie doen, door je geest te reinigen van negatieve gedachten, door gedurende de 
dag naar anderen uit te reiken om hen een glimlach van vriendelijkheid, erkenning van hun wezen te 
bieden – dat zij ook LEVEN en daarom belangrijk zijn – naast–elkaar–bestaand met jou, ongeacht 
hun status in het leven. 

Wat een geweldige vreugde is het om in staat te zijn net zoveel van de man te houden die in vodden 
loopt, die niets bezit aan materiële dingen, gedwongen om van bedelen te leven – als je van iemand 
zou kunnen houden die onnoemelijke rijkdom, prestige heeft behaald en een leven leidt dat anderen 
benijden. Deze bekwaamheid om elkaar en iedereen zonder voorbehoud lief te hebben, is werkelijk 
GODDELIJKE LIEFDE – pure onvoorwaardelijke liefde. Het is een kwaliteit van hart en geest, waarin 
elk gevoel van superioriteit of inferioriteit niet langer bestaat. 

“Waarom zou dit iemand zoveel vreugde brengen?’ kun jij je afvragen. 

Het geeft je vreugde die iedere verbeelding te boven gaat, omdat je hoog bent uitgestegen boven de 
eisen en de kritiekgevoelens van het zelf die anderen oordelen en vernederen. 

Wat een geweldige bevrijding van geest zul je ervaren wanneer je, eindelijk, door iemand anders 
beledigd of bedrogen kunt worden, maar nog steeds door zijn woorden en handelingen heen zijn 
basale goddelijkheid kunt zien. Je verblijft nu in een toestand van pure rustige aanvaarding van wat 
de mensenwereld je mogelijk probeert aan te doen en je houdt nooit op te glimlachen – omdat jouw 
wereld er één van zonneschijn en spiritueel licht is, geschapen door het Goddelijke – en jij bent je 
bewust dat het hen die je proberen te kwetsen nog niet gelukt is om deze heilige wereld te vinden, 
een wereld die verwekt en vormgegeven is door Pure Liefde. 

Wanneer je dit zo zeker, zo helder, weet, hoe kun je dan NIET alleen maar het diepste mededogen 
en bewogenheid voor hen voelen, terwijl ze worstelen, soms dapper, met hun verstrikkende ego? 

Naarmate je leert om gelijkelijk van iedere toestand van menselijk zijn te houden, zul je de werkelijke 
toestand van aards zijn van elke persoon gaan invoelen en zul je in staat zijn om zelf in te zien wat 
waardevol is in het leven en wat enkel ego ‘glazuur’ is voor comfort en prestige. 

Je zult niet langer om de tuin geleid worden – of zelfs geraakt – door uiterlijk vertoon. 

Als je Brieven 5 en 6 bestudeert, zul je in staat zijn precies te zien waarom Ik zeg dat de wereld 
gemaakt is door LIEFDE, IN LIEFDE en onderhouden door LIEFDE. Wanneer je volledig begrijpt 
waarom dit zo is, is het mogelijk dat je verder zult gaan in verwerkelijking en zult zien dat het 
koesteren van elke gedachte tegengesteld aan LIEFDE, je uitsluit van de basale Bestaansrealiteit – 
het plaatst je in een schaduwwereld waarin je niet langer de wereld kunt zien, geschapen door 
Goddelijk Bewustzijn na de Big Bang – je kunt enkel de BEELDEN zien van die levende wereld en je 
kunt hun vreugde niet voelen. 



Blijf even stilstaan bij je wereld zoals die vandaag is – de gemiddelde mentaliteit van mannen en 
vrouwen die door het ego geregeerd worden– en denk dan aan de vreugde en schoonheid van WAT 
WERKELIJK IS net voorbij je normale gezichtsveld – uit het zicht van menselijke gedachten – en 
MENSELIJK GEDRAG. 

Al mijn brieven zijn er enkel op gericht om je uit elke huidige ellende te helpen tillen die je misschien 
ondergaat en om echt contact te maken met Goddelijk Bewustzijn dat onmiddellijk je gezondheid, 
sterkte en innerlijke leiding naar de hogere bestaansdoelen weer begint op te bouwen. Je kunt uit je 
hel komen – maar enkel JIJ kunt dit voor jezelf doen. JIJ moet in de eerste plaats het werk doen, 
maar je kunt Goddelijk Bewustzijn uitnodigen om je geest en hart binnen te komen en je extra kracht 
te geven om er zeker van te zijn dat je slaagt. 

Naarmate steeds meer mensen van een gelijke–spiritualiteit en gelijke spirituele opvatting zich 
verbinden om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te zoeken, naar die mate zullen er kleine vensters 
van geestelijke verlichting zijn die je donkere wereld beschijnen en steeds meer van hun leden 
uitnodigen om jou in je geluk te vergezellen. 

Hoe reinig jij je bewustzijn? Onthoud dat als je SLECHTS op je eigen menselijke bewustzijn 
vertrouwt, jij je ego oproept om je egogedachten te verjagen – en dit is onmogelijk. Ego kan ego niet 
overwinnen. Je ogen moeten open gaan voor het besef dat boven het menselijk bewustzijn het Super 
Bewustzijn van Goddelijk Bewustzijn is, beschreven in Brieven 5, 6, 7 en 8. In Brief 6 – bladzijde 21–
24. 

Je zult nooit in staat zijn om het bewustzijn van het planten– en insectenleven binnen te gaan, omdat 
jouw wereld er één van logisch denken is. Maar je kunt de Hemel op aarde binnengaan door te leren 
hoe je in contact komt met Goddelijk Bewustzijn en HET uitnodigen om je geest en hart te vullen en 
nieuwe richting te geven aan je gedachteleven – en vervolgens ook aan je toekomstige leven en 
activiteiten. 

Ik verlang ernaar dat jij ware vrijheid van het ego vindt en de transcendente vreugde van 
Goddelijkheid binnengaat, terwijl je nog op aarde bent. 



De Laatste Dagen 

Ik, de CHRISTUS, gekend als ‘Jezus’ in Palestina, meer dan 2000 jaar geleden, ben op dit meest 
kritieke moment in de wereldgeschiedenis teruggekeerd, om tegen jou te spreken. 

Naarmate Ik in bewustzijnstrillingen afdaal om contact te maken met de aardse trillingen, zie Ik een 
wereld van licht en schaduw, van spirituele verheffing en wanhoop…en, het ergste, Ik zie de 
degradatie van de menselijke geest. 

DE WERELD IS VOOR HET GROOTSTE DEEL IN EEN STAAT VAN DUISTERNIS. 

De gemiddelde mens die mijn woorden leest, zou het gevoel kunnen hebben dat deze uitspraak een 
overdreven voorstelling is van je moderne leven, maar om de volledige omvang te begrijpen van wat 
er op aarde gebeurt, moet iemand eerst een moment van Licht ervaren. 

In de eerste plaats ben Ik verplicht te spreken over wat er wereldwijd met jullie kinderen gebeurt. 

Realiseer jij je in welke mate die DUISTERNIS ZICH HELEMAAL DOOR DE VERSCHEIDENE 
FASEN EN OMSTANDIGHEDEN VAN DE JEUGD HEEFT VERSPREID? 

KINDEREN, – HUN VAN NATURE ENTHOUSIASTE, NIEUWSGIERIGE GEEST, ALTIJD OP ZOEK 
NAAR IETS OPWINDENDS EN NIEUWS WAT HUN INTERESSE WEKT, DIE DE VROEGE 
ADOLSCENTIE INGAAN – en door hun aard, – GEOBSEDEERD DOOR SEKSUELE 
NIEUWSGIERIGHEID, – WORDEN GESTIMULEERD EN GEVOED DOOR JULLIE WERELDWIJD 
VERSPREIDE BOEKEN, RADIO EN TV-AMUSEMENT. 

Ja, zeggen jullie, dat weten wij. Ik zeg, maar je staat nog steeds toe dat dit gebeurt. 

Als jullie Kinderen van het Licht waren, zouden jullie zo vervuld zijn van mededogen dat jullie als één 
man zouden opstaan en tegen diegenen die rijk worden ten koste van JULLIE geest en de geest van 
jullie KINDEREN zeggen: 

“Genoeg, we zullen niet toestaan dat jullie ons dit nog langer aandoen. We zullen weigeren te 
kijken en te luisteren naar wat jullie je graag in jullie gore geesten verbeelden – geweld, 
perversies, uitgesproken seks, voortdurende gevechten en woordenwisselingen. We willen 
terugkeren naar de VREDE en de VREUGDE van waaruit onze zielen zijn afgedaald.” 

VANDAAG DE DAG WORDEN KINDEREN, ONWETEND, ONSCHULDIG, MEEGETROOND DOOR 
MENSEN MET EGOÏSTISCHE EN SEKSUEEL BEGERIGE INTENTIES, IN HUN VANGNETTEN 
VAN SEKSUELE PERVERSIES. 

Als jullie Kinderen van het Licht waren, zou je ’s nachts niet kunnen slapen, wetende dat deze 
onschuldige kleine kinderen gebruikt worden om de seksuele fantasieën en geslachtsdriften van 
volwassen mannen te bevredigen. 

DEZE KINDEREN WORDEN, UITEINDELIJK, GEBAAD IN EXCESSEN DIE ZE NIET ZOCHTEN 
EN IN HARTBREKENDE WANHOOP, OMDAT ZE DE WEG TERUG NIET KENNEN NAAR HUN 
OORSPRONKELIJKE ONSCHULD. HUN KINDERTIJD WORDT HEN ONTNOMEN EN ZE 
WORDEN BEROOFD VAN DIE BELANGRIJKE JAREN VAN NORMALE, EMOTIONELE 
ONTWIKKELING. 

Als jullie kinderen van Licht waren, zouden jullie hun pijn voelen alsof het je eigen was. Je bewustzijn 
zou je geen rust geven totdat je samen in opstand gekomen was en heel je invloed en hart en ziel 
had aangewend dat deze verschrikkelijke inbreuk op de zwakheid en onschuld van kinderen moet 
stoppen! 



Onschuldig? Onze moderne kinderen? – zouden jullie op aarde je kunnen afvragen. Als jullie 
Kinderen van Licht waren, zouden jullie weten dat ze onschuldig zijn totdat ze de dingen van de 
duisternis leren die door de menselijke geest op aarde zijn uitgebroed. 

Jullie van de aarde zeggen dat de wereld niet in DUISTERNIS is – dat Ik overdrijf? 

Jullie zijn zo gewend geraakt aan DUISTERNIS dat jullie het niet langer herkennen. 

Jullie wereld is vol met door oorlog–verwoeste naties. Het is zwaar, zwaar, zwaar van de gore 
mentale en emotionele trillingsfrequenties van egoïsme en een totale minachting voor het leven. Jullie 
straten zijn doorgangswegen van gevaar, van straatgeweld, van jaloerse straatrovers afgunstig op de 
bezittingen van anderen, van stalkende roofzuchtigen die anderen maar al te graag willen 
onderwerpen en overheersen door het gebruik van seksuele kracht. 

Het aantal van deze roofzuchtigen mag dan minder zijn dan het aantal van jullie Doorsnee Burgers, 
maar als jullie Kinderen van Licht waren, zouden dergelijke mensen nooit de kans krijgen te gedijen. 
Maar ze gedijen te midden van jullie, omdat jullie eigen geest gevuld is met dergelijke taferelen door 
het kijken naar jullie amusement. Jullie zijn hard en on–gevoelig geworden voor deze verschrikkingen 
en dus krijgen ze de gelegenheid zich in jullie midden als een dodelijk virus te vermenigvuldigen. 

NAARMATE IK AFDAAL en invoelend DEZE MOERASDAMP van dodelijke gedachten en 
destructieve gevoelens IN ga, voel Ik de pijn welke ervaren wordt door de onschuldigen die ten prooi 
vallen aan diegenen die een kick en een gevoel van macht ondervinden wanneer ze de zwakken 
terroriseren. 

Dit zijn inderdaad de ‘laatste dagen’, zoals je wereld de tijd noemt, wanneer het leven op aarde zo 
universeel goor is en afgescheiden van de onderliggende Bestaanswetten, dat SLECHTS ENKELEN 
van de miljarden op aarde een ogenblik stilstaan om zich af te vragen: 

“Wat ligt er voorbij de duisternis? Is er Licht? Waar is het Licht? Waarom openbaart Het zich niet aan 
ons?” 

In antwoord op het dringende, het meest vurige zich afvragen door een PAAR mensen die 
getraumatiseerd zijn door de krachtige verscheurende emoties van anderen, hoe zou Ik op dit 
moment hebben kunnen NALATEN terug te keren, om diegenen te bereiken die vragen, diegene die 
oprecht verlangen naar een zekere weg uit de duisternis die nu ieder aspect van de meeste 
mensenlevens doordrenkt? 

Herken je dat IK het inderdaad ben, de CHRISTUS die gekomen is om je de weg uit de duisternis in 
het LICHT te onderrichten en te tonen? Hoe zou Ik hebben kunnen NALATEN te komen in antwoord 
op je pijn? 

Weet je dan niet dat Ik LIEFDE BEN en het is de aard van zuivere LIEFDE om de behoeften van de 
geliefden te vervullen. 

 


