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Inleiding
Alle boeken over overvloed en welvaart beweren in
alle toonaarden dat geld niet gelukkig maakt.
Toegegeven, het is geen garantie voor geluk. Maar
gebrek maakt beslist ongelukkig. Natuurlijk leiden
hele volksstammen een sober bestaan, zonder dat
dit afbreuk doet aan hun levensvreugde, maar dit
boek is dan ook niet voor hen geschreven. Het is
geschreven voor degenen die leven in het
bewustzijn van gebrek of armoede, die voelen dat
er iets niet klopt in hun leven. Het is de ziel
die aangeeft dat je niet datgene hebt waarop je
recht hebt.

Dit boek bevat een compilatie van teksten van
schrijvers, die de Waarheid over echte voorspoed
vanuit diverse invalshoeken beschrijven. Ook
behandel ik de ideeën van enkele schrijvers, wiens
ideeën werkbaar en aanvaardbaar bleken te zijn.
Bepaalde hedendaagse coryfeeën zullen er niet in
aangetroffen worden, doordat ze niets bijdroegen
aan mijn bewustzijnsverruiming. Het boek bevat
enkele hoofdstukken uit het boek 'The Way to the
Kingdom' (De weg naar het koninkrijk) van Joseph
Benner die toen nog anonieme schreef en uit het
boek van Richard Lynch 'Know Thyself' ('Ken uzelf'
dat eerst gepubliceerd werd als 'Usable Truth').
Het omvat ook de visie van Catherine Ponder, van
Ralph Waldo Trine en van Henry Thomas Hamblin op
echte voorspoed.
Aan de hand van deze teksten worden tijdloze
waarheden uitgelegd, waaraan de spirituele wetten
die de ervaring van succes, voorspoed en overvloed
besturen, beantwoorden.
In de huidige tijd blijkt het nog steeds van het
grootste belang te zijn kennis te verkrijgen over
de relatie tussen ons zelfbeeld en de ervaringen
die we aantrekken. De wereld die we zien wordt
bepaald door datgene waarmee we ons
vereenzelvigen. Het bepaalt ook onze levensdoelen.
Wanneer we bereid zijn om ons te gaan
identificeren met ons Ware Onbeperkte Zelf, dan
beseffen we dat onze levensdoelen en niet het
zogenaamde lot, bepalen waarheen de levensreis ons
voert.
We beginnen ons af te vragen waarvoor we hier
zijn. Het antwoord is eenvoudig; we zijn hier om
ons totale spirituele wezen te verwezenlijken.
Zoals Annie Rix Militz zegt: 'Jezus wist dat er

voor iedereen die op deze aarde was gekomen
slechts één zaak was, de zaak van onze hemelse
Vader. We zijn hier gekomen om te getuigen van de
Waarheid, om aan te tonen dat we onsterfelijk en
goddelijk zijn en om de hemel op aarde voor onze
naaste te maken.'
Het is de bedoeling dat we ons bewust worden van
de levenswetten en van de Goddelijke Realiteit,
die de enige echte Realiteit is. Dat is ons echte
Zelf, dat oneindige macht heeft. De macht die we
normaal gebruiken, is een minieme fractie daarvan.
Het is de bedoeling dat we weer tot een volledig
gebruik van onze geestelijke vermogens komen en
wanneer dat het geval zal zijn, zal deze wereld er
niet meer zijn. Maar tot dan, tot we ons ons ware
Zelf volkomen herinneren, zijn we hier, in deze
wereld en leren een optimaal gebruik te maken van
de macht die ons ter beschikking staat.
We gebruiken deze macht altijd om onze wereld te
manifesteren. Velen gebruiken het om dingen te
ervaren waarvan ze zeggen dat ze die het liefst
zouden willen wissen uit hun ervaringswereld. Ze
weten echter niet hoe. Degenen die bereid zijn
deze spirituele macht te erkennen, kunnen leren om
het te gebruiken om vervulling op ieder gebied dat
ze maar wensen, te bereiken. We hoeven dit
scheppend vermogen niet langer te gebruiken om
ongewenste ervaringen naar ons toe te trekken. Het
geheim van blijvend geluk is God in alles zien,
ook in onszelf.
Hoe werkt deze spirituele macht, die ook wel de
Wet van oorzaak en gevolg wordt genoemd, of de wet
van aantrekking? En hoe kunnen we deze zo
gebruiken om vervulling en absoluut geluk te
ervaren?

We zijn volledig verantwoordelijk voor onze
wereld. We ervaren alles waar we in geloven, of we
ons daar wel of niet van bewust zijn.
Zolang we geloofden dat we het slachtoffer waren
van machten buiten ons, die ons leven bestuurden,
was dat ook onze ervaring. Daar kwam bij dat we
geloofden in twee machten, een goede en een kwade.
We zeiden: 'Ik ben ziek, arm, ongelukkig,
onbemind, ik lijd gebrek' en door ons geloof in
deze onmogelijke ervaringen, werden deze bevelen
uitgevoerd en omstandigheden aangetrokken die hier
een uitbeelding van waren. We zijn geen pionnen
van machten buiten ons. De zogenaamde buitenwereld
is ons eigen verzinsel, gevuld met beelden die wij
willen zien.

Hoofdstuk 1: De hoofdprijs van het leven.
Net als alle Christenen wist ik dat Jezus
overvloed demonstreerde zoals geen ander het ooit
heeft gedaan. Hij voedde duizenden met twee broden
en vijf vissen. Hij wist dat gebrek onmogelijk is.
Hij heeft ons vele richtlijnen gegeven die
betrekking hebben op ons levensonderhoud, zoals
'aan ieder die heeft, zal gegeven worden'.
Lange tijd betekende deze wetenschap niets voor
mij. Enkele boeken over welvaart en
overvloedsbewustzijn stonden in mijn boekenkast
stof te vergaren. Andere dingen hadden voorrang en
ik dacht dat ik reden had om tevreden te zijn. Ik
had genoeg om in mijn behoeften te voorzien, die

ik aangepast had aan mijn inkomen. Ik besefte niet
welke beperkingen ik mezelf oplegde. Gelukkig
maar, want in die tijd had ik er niets aan kunnen
doen! Goddank voor mijn zalige onwetendheid! Al
mijn aandacht was gericht op de transformatie van
mijn denken, om mijn bewustzijn te verruimen
teneinde het goddelijke te kunnen ervaren.
Op het juiste moment daagde het besef in mijn
bewustzijn, dat bewustzijnsverruiming ook
uitbreiding van mijn kijk op de aardse overvloed
diende te omvatten.
Ik was vastbesloten mijn aardse leven mijn
bewustzijn van al het goede te laten
weerspiegelen. Hoe kon ik de goddelijke overvloed
in mijn leven manifesteren? Wat hield dat
eigenlijk in? Ik kwam er al gauw achter dat er
verschillende benaderingen en antwoorden op deze
vragen waren. De Goddelijke Geest leidde mij met
zachte hand naar het juiste antwoord. Zoals
gewoonlijk mocht ik alle alternatieven onderzoeken
en uitproberen, totdat mij absoluut duidelijk was
geworden welke naar succes leidde.
Bij mijn speurtocht naar de Waarheid opende ik een
beerput aan waanzinnige overtuigingen op dit
gebied.
Het hardnekkigste was de opvatting in mijzelf dat
geld 'de wortel van alle kwaad' zou zijn. Daardoor
hechtte ik veel waarde aan een sober leven. Annie
Rix Militz liet mij zien hoe misleid dat idee is.
Het is gebaseerd op een verkeerde interpretatie
van uitspraken in de Bijbel. Ze legt in 'Rijkdom
en eer' haarfijn uit wat de juiste uitleg is en
waarom we recht hebben op overvloed. Ze heeft mij
ervan overtuigd dat een ascetisch leven in armoede

in feite niet thuishoort in de goddelijke
Realiteit. Het druist volkomen in tegen de Wil van
God. God is overvloed en God wil dat wij in
goddelijke overvloed leven. Het is niet Gods Wil
dat we gebrek lijden. Het is een vergissing om te
denken dat het spiritueel is om te lijden. Wie dat
denkt, begrijpt God niet.

Mensen op het spirituele pad denken ook vaak dat
we niets zouden moeten verlangen. Dit ideaal
vinden we ook terug in de grote
wereldgodsdiensten. Er wordt gezegd dat volgens de
Boeddhisten begeerte tot lijden leidt. Terwijl het
aannemelijker lijkt dat niet begeerte, maar
gehechtheid de bron van ons lijden is. Het is ons
verlangen om ons vast te klampen aan dat waarvan
we denken dat het ons gelukkig maakt, dat ons laat
lijden. Zonder gehechtheid zijn we vrij om van
elke ervaring te genieten en staan we open voor de
goddelijke oneindigheid aan ervaringen, die God
ons wil openbaren.
Velen denken dat ze leven in overeenstemming met
Gods Wil als ze trachten ieder verlangen in zich
te onderdrukken. Ze denken dat er een goddelijk
plan bestaat waarin men eerst moet lijden, voordat
men verlost kan worden. Daartoe proberen velen het
Christelijk ideaal van berusting in gebrek en
onvolmaakte levensomstandigheden toe te passen.
H. Emilie Cady heeft in haar boek 'Lessen in
waarheid' op basis van de leer van Jezus
aangetoond dat dit niet Gods Wil kan zijn. De
honger die we voelen is slechts de werking van het

Goddelijke in ons, dat met oneindig verlangen
ernaar verlangt om ons te vervullen.'
Enkele citaten uit haar betoog volgen hierna.
'Vooral de laatste tijd zijn de mensen ertoe
gekomen de Waarheid te zoeken om de beloning, 'om
de wille van de werken' (Joh.14:11), sinds ze
gehoord hebben dat God niet alleen in staat, maar
ook bereid is, hun dagelijkse lasten te
verlichten. Iedereen wil vrij zijn, vrij als de
vogels in de lucht; vrij van ziekte, vrij van
armoede, van alle soorten kwaad. Niet ten
onrechte. Het verlangen is ons door God ingegeven,
het is een Godgegeven recht.'
'Tot nu toe hebben wij ons ertoe beperkt om de
vervulling van onze wensen en verlangens in het
uiterlijke te zoeken. Wij zijn diep teleurgesteld,
want ons verlangen naar geluk is niets anders dan
de kreet van het kind dat hunkert naar zijn VaderMoeder God. Het is niets anders dan het verlangen
van de Geest in ons binnenste om in ons bewustzijn
naar voren te treden als steeds grotere
volmaaktheid, tot wij ons eindelijk volledig
bewust zullen zijn van onze eenheid met het
Alvolmaakte. Met minder dan dat kan de mens zich
nooit tevreden stellen.'
'Vragen komt voort uit het verlangen om iets te
bezitten. Wat is verlangen? Verlangen in het hart
is God die met zijn onuitputtelijke voorraad aan
de deur van ons bewustzijn klopt. Deze voorraad
zou immers nutteloos zijn als er geen vraag naar
was. 'Voordat zij roepen zal ik antwoorden'
(Is.65:24). Voordat u zich bewust bent van enig
gemis, van enig verlangen naar volmaakter geluk of
stralender blijdschap, heeft het grote Vader-

Moederhart het reeds voor u verlangd. Hij is het
die in u naar ze verlangt en dat voelt u en denkt
dan dat u het zelf bent, afgescheiden van Hem, die
naar ze verlangt. Bij God is het verlangen om te
geven en het geven zelf, één en hetzelfde. Iemand
heeft gezegd 'verlangen naar een ding is reeds de
wording van dat ding'. Met andere woorden, hetgeen
u verlangt, is niet alleen reeds voor u bestemd,
maar het is ook al door God naar u toe gezonden en
de wens, ja zelfs de gedachte eraan, kwam alleen
bij u op doordat het ding zelf u bij zijn nadering
heeft aangeraakt.
De enige manier voor God om ons zijn
onuitputtelijke voorraad te laten kennen en ons te
laten weten dat Hij verlangt om ons ervan te
geven, is door zachtjes de goddelijke vonk aan te
wakkeren die in elk van ons aanwezig is. Teneinde
ons tot krachtige, zelfstandige mannen en vrouwen
te maken en ons grotere macht en meesterschap te
geven over alles wat is, laat Hij steeds meer van
Zichzelf, van Zijn verlangen, in ons ontwaken. Hij
verruimt, om zo te zeggen, uw ware zelf, waardoor
u plotseling in uzelf een ongekend verlangen
bespeurt om beter, sterker en grootser te zijn dan
tot nu toe. Indien hij niet eerst de kern van uw
wezen had aangeraakt, zou u nooit nieuwe
verlangens hebben gekend en volkomen tevreden in
uw oude toestand zijn gebleven.
U meent dat u een betere gezondheid, meer liefde,
een gelukkig eigen thuis, kortom minder kwaad en
meer goed, verlangt. Dit verlangen is niets anders
dan God, die aan de deur van uw innerlijk wezen
klopt en zegt: 'Mijn kind, laat mij binnen komen.
Ik wil je al het goede geven, om je tevreden en
gelukkig te maken'.'

Cady legt ook uit dat God ons veel meer wil geven
dan een beter aards leven. God wil ons Zichzelf
openbaren. Iedereen die zich materieel heeft
verrijkt is erachter gekomen dat het materiële
alleen geen vervulling geeft. We hoeven het niet
af te wijzen, want we zijn hier om het te ervaren,
maar we kunnen kiezen hoe we het willen ervaren en
wat we willen ervaren. Onze geestelijke behoeften,
zoals de behoefte aan het geven en ontvangen van
liefde, vrede en veiligheid zijn ook heel
belangrijk.
'Iemands verlangen kan zo sterk en uitsluitend
uitgaan naar één kant van de openbaring Gods, b.v.
naar gezondheid, dat hij naar het bezit daarvan
met heel zijn hart streeft. Als hij geleerd heeft
hoe hij de verlangde gave kan nemen, door
onwankelbaar vertrouwen dat het hem reeds
toebehoort, zal hij begrijpen, of ervaren, dat God
zijn volmaakte gezondheid is. Zo is het met elke
andere gave die van God wordt begeerd. Dit is een
stap in de goede richting. Het houdt in te leren
om in God te geloven en op Hem te vertrouwen voor
alles dat wij wensen. Maar tijdens het omhoog
groeien zal voor elk mens het ogenblik aanbreken
wanneer hij de goddelijke stem binnenin zal horen
zeggen: 'kom hoger' en hij zal persoonlijke
begeerten ten behoeve van het eigen gemak
overstijgen. Dan zal hij het goede alleen
verlangen om meer goed te kunnen delen, in het
besef dat terwijl God (goed) hem doorstroomt en
van hem uitstraalt naar anderen, het hem in ieder
opzicht heel zal maken.'
'Onze verlangens zijn Gods verlangens, maar in
beperkte mate. Onze beperkingen, onze gelimiteerde
verlangens, zullen spoedig waardeloos voor ons
worden, zodra wij erkennen, dat meer van God meer

goed, meer geluk, meer vreugde betekent. Dan
zullen we met heel ons hart in de stilte roepen:
'Vervul Uw hoogste gedachte nu in mij'.'
'Tegenwoordig beseffen velen dat materieel bezit
hun innerlijke honger niet kan bevredigen en zij
zoeken verwoed naar spirituele kennis of
bewustwording, naar de God die in hen is. Ze
hebben lang gezocht, met groot onzelfzuchtig
verlangen en het gevoel dat pas wanneer ze God
waarlijk hebben gevonden, ze iets voor anderen
kunnen betekenen.'
Is het de bedoeling om nu naar een
ontwikkelingsland te gaan en ons idee van welvaart
aan de inwoners ervan op te gaan dringen?
Het kan niet de bedoeling zijn om beelden van
armoede, ziekte en gebrek te gaan projecteren. Het
is integendeel nodig om de beelden die wij al
gemaakt hebben heel te laten maken.
Voor de spirituele zoekers naar Waarheid vormen
geven en ontvangen een teer punt. Er bestaan
allerlei theorieën hierover.
Alle schrijvers zijn het erover eens dat geven
ontvangen is. De ervaring leert dit ook. Maar wat
wordt er gegeven en wat wordt er ontvangen?
Ik geloof dat het geven van voedsel, kleding en
alle materiële gaven op de tweede plaats komen.
God zelf geeft deze dingen overvloedig via ieder,
zodra degenen die er behoefte aan hebben er op de
juiste wijze om vragen. Mensen zijn er om elkaar
te helpen, maar we kunnen pas effectief helpen als
we hulp vragen aan onze Bron en ons door Hem laten
leiden.

We moeten de hongerigen voeden met spiritueel
voedsel en kleden in de blik van God, door de
Christus in hen te zien. We kunnen de hele wereld
verlossen terwijl we gewoon thuis mediteren. Dan
beseffen we ook dat het niet beter is om te geven
dan te ontvangen. Geven en ontvangen zijn twee
kanten van één medaille. Alles dat we geven,
hebben we aan onszelf gegeven. U hoeft uzelf niet
weg te cijferen om wat voor reden dan ook. Het is
niet de bedoeling dat we ons opofferen. Het is de
bedoeling dat we gelukkig zijn. Dat betekent niet
dat we niets voor anderen moeten doen. Wanneer we
ons door de Goddelijke Geest laten leiden, kunnen
we ontdekken dat het ons heel gelukkig maakt om
anderen te helpen. Onze voornaamste taak is echter
de zuivering van onze gedachten.
Als je beseft dat God aanwezig is en dat de macht
van God tot je beschikking staat, zul je geen
kwaad vrezen. Door bewust de tegenwoordigheid van
God te verwerkelijken, door net zo zeker te weten
dat God hier en nu is als dat je er zeker van
bent, dat je leeft, kun je bewijzen hiervoor
ervaren. We kunnen geen enkel gebrek lijden, want
al het goede is overal tegenwoordig. Door te
geloven dat je gebrek lijdt, wordt het weinige wat
je hebt, je ook nog ontnomen. Al het goede behoort
ons toe, maar we moeten wel inzien dat dat zo is,
anders hebben we er niets aan. Elk waargenomen
gebrek is een aanval op onze realiteit. Ons echte
verlangen, het verlangen naar God, onze Realiteit,
is al vervuld en dat moeten we inzien. Dan
erkennen we God als de Bron van ware voorspoed.
Wanneer we beseffen dat we in goddelijke overvloed
leven, beginnen we te dienen en te geven van deze
overvloed. We gaan van een geesteshouding van

krijgen naar één van geven. Door deze veranderde
instelling komt de stroom van overvloed op gang.
Toch moeten we open staan om te ontvangen. Uit een
lege bron kan men niet drinken. Alleen proberen we
nu niets meer weg te graaien bij onze naasten, we
weten dat God de gever is en de gave.
Het kon niet de bedoeling zijn om deze inzichten
alleen voor deze individuele expressie van het
goddelijke, die zich Margareth Lee noemt, te
houden. Overvloed is er voor iedereen. En iedereen
die zich met mij wil verbinden in het helen van de
gedachten over gebrek aan het goede in ons leven,
is welkom.
Ik heb ontdekt dat voor mij niet alle
psychologische oefeningen werken. De methode van
zelfgenezing door aanraking met behulp van
Emotionele Vrijheidstechnieken (EVT - in het
Engels EFT=Emotional Freedom Techniques, door Gary
Craig ontwikkeld) draagt veel bij aan het "wissen"
van negatieve overtuigingen en het "verankeren"
van positieve. Emotionele Vrijheidstechnieken zijn
gebaseerd op de aanname dat een mens een energiesysteem is, waarin energie in bepaalde banen,
meridianen genaamd, stroomt. Emoties en trauma's
kunnen blokkades veroorzaken in deze
energiestroom. Het zit dan "vast", zoals dat
genoemd wordt. In de Acupunctuur wordt met behulp
van naalden getracht deze blokkades op te heffen.
Emotionele Vrijheidstechnieken zijn een vorm van
acupressuur die inhoudt dat je wrijft en klopt op
bepaalde punten op het lichaam. Zo wordt het
energie-systeem weer in balans gebracht. Er zijn
dramatische resultaten bereikt met deze vorm van
therapie. Verderop zal ik daar enige voorbeelden
van geven.

Wat mij het meeste helpt om onjuiste, fnuikende
overtuigingen over voorspoed op te sporen en op te
laten lossen, is om God te erkennen als mijn
levensonderhoud, niet alleen als de bron ervan.
Doordat ik herhaaldelijk op vele manieren ervaren
heb dat de menselijke werkelijkheid geen realiteit
is, weet ik dat elk gebrek in de menselijke
ervaringswereld een waanvoorstelling is. Het is
zoiets als een simulatie. We gebruiken de macht
van God om dingen te ervaren die onmogelijk zijn.
Mensen die een ervaring van goddelijke eenheid
hebben gehad, weten dat de wereld die wij zien een
illusie is. Alleen de ervaring van de goddelijke
Realiteit kan onze ogen openen.
In haar boek 'Light of the Eternal' (Licht van het
Eeuwige) vertelt Lillian DeWaters over een
gebeurtenis die haar de Realiteit liet ervaren.
'Het gebeurde terwijl ik in de stad reed. Ik stond
op het punt om langs een lange en steile heuvel af
te dalen, toen er opeens, zonder enige
waarschuwing, een klein kindje van achter een
auto, die aan de linker stoeprand geparkeerd
stond, vandaan kwam. Ze rende recht op mijn
rijdende auto af. Er was niets dat ik kon doen. Ze
zou zo meteen overreden worden. Relatief gesproken
kon niets een tragedie voorkomen. Precies op dat
moment opende een nieuwe wereld zich voor me en ik
maakte er deel van uit, ik, de auto en het kind.
Veel dingen gebeurden tegelijkertijd. Ik kan niet
zeggen wat het eerste kwam, ik was me onmiddellijk
bewust van zovele. Het was net alsof de wereldklok
meteen tot stilstand kwam, terwijl de eeuwenoude
reis ervan plotseling en abrupt ophield. Een poort
of gordijn zwaaide opzij en ik werd toegelaten in
een ander rijk. Hier gebeurden dingen op hetzelfde

moment en dezelfde plaats. Elk persoonlijk besef
van mijzelf hield abrupt op. Mijn Werkelijke Zelf
nam spontaan de leiding van alles. Ik was me ervan
bewust dat ik niets persoonlijk deed, daar ik geen
persoonlijke gedachte had. Toch was ik me scherp
bewust van alles wat er in en rondom me gebeurde.
Met oneindige vaardigheid, alles ziend en alles
wetend, had het Zelf nu volledig de leiding en
deed alles. Mijn armen en handen, overgenomen door
deze Aanwezigheid, waren meteen vervuld van Een
grootse nieuwe macht. Behendig en met
lichtsnelheid, werden de wielen eerst de ene kant
op gedraaid, toen de andere. De auto bewoog
voortdurend en schijnbaar met dezelfde snelheid,
toch ving ik geen glimp van de kleuter voor me op.
Toen de wielen weer recht waren, kwam ze
tevoorschijn. Ze verdween uit het zicht terwijl ze
naar het trottoir rende. Op dat moment voelde ik
duidelijk dat de wereldklok weer begon te werken het telde de ontelbare tijd af net als eerst. Ik
was weer mijn eerdere zelf. Alhoewel ik me bewust
was geweest van zoveel dat tegelijk gebeurde, leek
ik op dezelfde plek in de straat te zijn als waar
ik het kind eerst had gezien. Vervuld van
onbeheerste verwondering en vreugde stopte ik bij
de stoep. Mensen stonden stil aan beide kanten van
de straat. Ik wist dat ze naar me hadden gekeken.
Twee mannen kwamen naar me toe, hun glimmende
gezichten vervuld van diepe bezorgdheid en emotie.
Wanhopig probeerden ze te vertellen wat ze hadden
gezien, maar ze merkten dat ze niets konden
verklaren. Ze konden het onverklaarbare niet
verklaren. Ze zeiden dat ze iets hadden gezien dat
niet had kunnen gebeuren en ze konden zich ook
niet voorstellen hoe het kind aan de aanstormende
wielen had kunnen ontsnappen. De wereld die we

waarnemen is niet wat het lijkt ... De beperkte
zintuigen zien een beperkte wereld.
Joel Goldsmith, een grootse en geweldige leraar,
verwoordde voor mij het duidelijkst wat ware
voorspoed is en de manier om het te ervaren. Hij
maakte mij duidelijk dat voorspoed komt als gevolg
van het verwerkelijken van de alomtegenwoordigheid
van God. We doen dat door te beseffen dat het
Koninkrijk Gods in ons is. U bent altijd één met
God en met de macht van God. Het menselijk leven
is de uitbeelding van het geloof in afscheiding
van de Goddelijke Werkelijkheid, van God, maar we
kunnen nooit afgescheiden zijn van God. Het is
louter een onjuiste overtuiging. We kunnen onszelf
Gods tegenwoordigheid ontzeggen, door Het de rug
toe te keren, maar God verlaat ons nooit.
Enige jaren van transformatie en vele spirituele
ervaringen later viel het me op dat veel mensen op
het spirituele pad voortdurend met gebrek kampten.
Ze leefden in armoede of waren er bang voor. Velen
worstelden met ziekten en allerlei vormen van
gebrek aan gezondheid.
Natuurlijk heeft iedereen altijd precies waar ze
om vragen. We zijn ons er alleen meestal niet van
bewust hoe we om ongewenste omstandigheden vragen.
Het lijkt alsof we overgeleverd zijn aan een macht
buiten ons. Zelfs voor degenen op het spirituele
pad lijkt het vaak alsof er een macht werkzaam zou
zijn, die bepaalt wat goed is voor onze
bewustzijnsgroei. Zo voelt dat dan aan, want met
ons verstand hebben we geen overzicht. Als we
echter blijven vertrouwen op de overvloed en
goddelijke stroom van geld en het materieel goede
in ons leven, kan deze niet uitblijven. God
oordeelt niet. Wij zijn degene die oordeelt. Zelfs

onze idiote wensen worden ingewilligd, zou God ons
dan niet datgene geven wat Hij zelf in ons hart
heeft ingegeven? We ontvangen gewoon wat we
vragen. We vragen alleen veel te weinig.
Het is wel duidelijk dat we veel kunnen leren van
onze houding tegenover geld. In zekere zin is voor
velen geld het substituut voor God geworden. Ze
verwachten er veiligheid, geluk, comfort, aanzien,
macht en allerlei andere gaven van, die alleen God
geeft.
Daarom vroeg ik me af: wat betekent het voor me
als ik gebrek aan geld ervaar? En als ik wel geld
heb?
Met het oog op de wet van aantrekking besloot ik
dat als ik mijn gedachten afstem op overvloed, ik
ook overvloed aantrek. Als ik geldgebrek ervaar,
heb ik blijkbaar mijn gedachten op gebrek
afgestemd. Ik hoef dus alleen te kiezen om
overvloed te ervaren en me daarmee bezig te
houden. Ik weet dat ik in volmaakte goddelijke
overvloed leef. God zorgt volmaakt voor me. God
heeft me alles gegeven. En mijn bewustzijn hiervan
brengt alles in mijn ervaring.
Het werd me duidelijk dat de weg naar God via de
confrontatie met al onze eigen waandenkbeelden
voert. Eerst worden we ons bewust van ze op welke
wijze dan ook. Meestal doordat ze zichtbaar zijn
in onze wereld, onze geliefden en vrienden, onze
levensomstandigheden of ons lichaam. Elke
overwinning brengt ons een stap dichter bij de
kern van ons wezen. Het is een weg met
hindernissen, maar van een heel andere aard dan de
hindernissen waar een mens met een gewoon
menselijk bestaan mee geconfronteerd wordt. De

grootste hindernis die we op dit pad onder ogen
moeten zien, is onze zelfzucht. Het doel is om het
ego opzij te zetten, zodat de zachtmoedigheid, die
onze ware aard is, zichtbaar kan worden. Om echt
voorspoedig te zijn, moet zelfzucht overwonnen
worden.
Zelfzuchtige mensen lijken soms voorspoed te
verwerven, maar het pad van zulke voorspoed is
doorkruist door dood en verval. James Allen heeft
dit uitvoerig en helder uitgelegd in zijn boek
'Van armoede naar rijkdom'. Wallace Wattles houdt
in 'Rijk worden door scheppend denken' een
originele uiteenzetting over de rol van de
industriële bonzen die buitensporig rijk zijn.
Zelfs als ze zich daarvan niet bewust waren,
hebben ze volgens hem toch voor het algemeen
belang gewerkt. Zij hebben ervoor gezorgd dat vele
van onze wensen vervuld werden. Ik ben er ook van
overtuigd dat de miljarden die ze hebben
verzameld, een goddelijke bestemming hebben.
De vraag die zich dan opdringt en die vele malen
in vele toonaarden is gesteld, is: Hoe kan het
eindige zich overgeven aan het Oneindige? Het
antwoord is natuurlijk dat niemand anders dan ik
dit eindige, onvolmaakte en onzuivere zelf kan
loslaten. Overgave moet in mij plaats vinden. Ik
moet zelf het volmaakte accepteren, het onzuivere
afwijzen ten gunste van het zuivere. Ik ben de
enige die mijn zogenaamde beperkte persoonlijkheid
kan loochenen omwille van mijn volmaakte Zelf.
Alle mysteriescholen spreken van een paradox. Je
geloof in het ego moet opgegeven worden ten gunste
van geloof in iets waar je totaal geen weet van
hebt. Toch gebeurt dat als je er klaar voor bent.
Transformatie wordt beslist bewerkt door de genade
van God. Het wordt van binnenuit op gang gebracht,

wanneer je tijd ervoor gekomen is. En dat is
wanneer je genoeg hebt van pijn én van de
zogenaamde genoegens van deze wereld.
Wanneer ik bewust geworden ben, functioneer ik als
Goddelijk Bewustzijn en is er geen plaats voor
gebrek, ziekte, pijn, angst en verdriet. Telkens
als deze oude reacties de kop opsteken, is er het
weten in mij dat zegt: 'Kies opnieuw, je hoeft
niet langer als een automaat te reageren. Bedenk
wat je wil en stem daar je reacties op af. Wil je
eeuwige vrede, zekerheid, gelukzaligheid, aanvaard
dan het volmaakte en eeuwige Zelf in allen.'
Iedereen komt aan in het moment van volledige
overgave, waarin hij geen uitstel meer verdraagt
om de Realiteit te ervaren. Dan is hij plotseling
vrij. Hij is ontwaakt. Dan ziet hij dat er niets
te genezen is, dat er niets verbeterd hoeft te
worden. Hij is één met het Absolute en ziet alles
als zichzelf. Iedereen is zuiver Bewustzijn. Die
ervaring is de hoofdprijs van het leven. Geen
enkele van de menselijke gebreken heeft een
oorzaak. Het is allemaal onecht. We kunnen ernaar
kijken, we kunnen het zelfs ervaren door de macht
van onze geest, maar niets kan het echt maken.
Voor het ego is dat een belachelijke uitspraak.
Hij kan je uitgebreide bewijzen van het tegendeel
leveren. Desnoods gaat hij dood aan je voeten
liggen om je te bewijzen dat de dood bestaat. Wie
ontwaakt is, zal niet trachten een strijd als Don
Quichotte te voeren, vechtend tegen schaduwen. Het
ego is niets, het is een waandenkbeeld. Het heeft
geen zin ertegen te strijden. Daarmee geven we het
alleen maar macht. Jezus zei: 'Wie van u overtuigt
mij van zonde?' (Joh.8:46)

We kunnen niet perfect worden. We moeten het al
zijn, anders zouden we het nooit worden. Als we
nog iets moeten worden, kan dat niet iets zijn dat
blijvend en onvergankelijk is. We weten dat we als
goddelijk bewustzijnscentrum eeuwig en
onsterfelijk zijn. Zolang we ons vereenzelvigen
met een afgescheiden ik, zijn we beperkt en
onvolmaakt. Macht en overvloed behoren alleen toe
aan de Ene, Absoluut Bewustzijn. Om dit te hebben
en te ervaren, moeten we deze Ene zijn. We zijn
zelf het Absoluut Volmaakte Zelf. Maar pas als we
dat toegeven en bereid zijn om onze beperkte
concepten en gedachten los te laten, kunnen we ons
Zelf bereiken. Tot dan leven we in duisternis en
waanzin, in een droom van vergelding en
afgescheidenheid, buiten de hemel. Vervulling van
onze verlangens is dan onmogelijk.
We zijn geen persoonlijkheid, maar individueel
goddelijk bewustzijn, net zoals de stralen van de
zon individueel en toch één met hun Bron zijn. We
moeten met het eenduidig oog zien, met de visie
van ons Ware Zelf. Jezus zei: 'De lamp van het
lichaam is het oog. Indien dan uw oog (uw
waarneming) zuiver is, zal geheel uw lichaam
(wereld) verlicht (vol goddelijke wijsheid,
kennis) zijn. Maar indien uw oog slecht
(dualistisch) is, zal geheel uw lichaam (wereld)
duister (onwetend) zijn. Indien nu wat licht
(goddelijke wijsheid, kennis) in u is, duisternis
(onwetend) is, hoe groot is dan de duisternis
(onwetendheid)!' (Matt.6:23)
Wanneer we ons zelf zien als een expressie van
goddelijk bewustzijn, weten we dat we volkomen
welvarend zijn.

Onze materiële situatie weerspiegelt ons
bewustzijn. We hebben elke ervaring zelf
aangetrokken. We schrijven zelf het script van ons
leven. We kunnen alles hebben, alles zijn, alles
weten en alles doen wat we maar willen. Alleen
onze eigen gedachten en overtuigingen kunnen ons
beperken. Er is meer dan genoeg van alles en we
kunnen in totale overvloed leven. Om de
beperkingen in ons denken te overwinnen, kunnen we
de overvloed in ons leven zichtbaar maken door
affirmeren, visualiseren en mediteren en zo onze
overtuigingen veranderen. Deze visie wordt aan New
Age kringen toegeschreven, maar wie de leer van
Jezus goed bestudeert, vindt haar daarin terug.
Ascetisme en soberheid als opgelegde beperkingen
en idealen zijn voortgekomen uit ego-ideeën over
onthechting. Wie de goddelijke Waarheid en
Oneindigheid ervaart heeft weinig behoefte aan de
spiegeltjes en kraaltjes van deze wereld. Heel
veel behoeften die ons zijn aangepraat, vallen
weg. Maar dat gebeurt niet door deze af te wijzen.
Je gaat gewoon andere dingen waardevoller en
belangrijker vinden. Dat wil niet zeggen dat geld
niet welkom is. Er wordt vaak op gewezen dat
nonnen in armoede zouden leven. Ze leggen een
gelofte van armoede af, maar zoals Stuart Wilde
over zuster Theresa zegt in zijn boek 'De kunst
van geld is er wat van te hebben' leven ze in
overvloed. Ze hebben levenslange verzorging en
zekerheid. Ze leven echt niet in materiële
armoede.
We moeten onze verlangens aanvaarden en niet
onderdrukken. We moeten leren ons af te vragen
waarvoor datgene waar we naar verlangen dient. Dan
kunnen we echt kiezen, in plaats van de willoze
slaaf van onze conditionering en onze emoties te
zijn. Als we bijvoorbeeld de dringende behoefte

hebben om onze kinderen aan de laatste mode te
laten meedoen, kunnen we ons afvragen wat we ze
leren en wat we zelf geloven over hun waarde. Welk
zelfbeeld krijgen ze op die manier? Als we zelf de
behoefte hebben om bepaalde kleding van bepaalde
merken te dragen, waarvoor willen we dat? Ik zag
in Oprah's talkshow een schrijver, die had ontdekt
dat de meeste mensen die zich welvarend voelen,
het liefst gemakkelijke kleding dragen en zich er
niets van aantrekken wat anderen over hun
uiterlijk denken.
Ons zelfbeeld is heel belangrijk. Door uzelf te
zien als klein, zwak, machteloos en gebrek
lijdend, leeft u in omstandigheden die deze
overtuigingen weerspiegelen. Dit geldt niet alleen
voor wat u hebt, maar ook voor wat u bent. Want we
moeten ook onze vaardigheden en vermogens in de
materiële wereld leren uitbreiden. We moeten leren
om voor ons lichaam te zorgen. Ons zelfbeeld wordt
mede daardoor bepaald. Wanneer u zich
identificeert met uw ware ik, wordt het heel
gemakkelijk om dit te doen.
Wanneer we onszelf gaan zien zoals God ons ziet en
tegelijk echt gaan inzien dat God in alles is,
wordt ons gevoel van eigenwaarde belangrijk
verbeterd. En dit wordt weerspiegeld in onze
omstandigheden.
In zijn boek 'I am Number One' vertelt Herbert
Beierle ons hoe we een positiever zelfbeeld
krijgen. Dat doen we door te beginnen nieuwe
gedachten over onszelf en anderen te denken. Die
moeten veel herhaald en ingegraveerd worden, want
onze oude 'tapes' blijven gewoon doorgaan. De
nieuwe denkbeelden over onszelf omvatten: 'Ik ben
altijd gelukkig, vreugdevol, veilig, harmonieus'.

Terwijl we dat doen, komen we aldoor situaties
tegen die erop wijzen dat het niet waar is, maar
we gaan stug door met affirmeren.
Je moet genoeg van jezelf houden om alleen dat
zelf te willen zijn en geen ander. Als je jezelf
als arm ziet, gebrek lijdend, zorgelijk,
vereenzelvig je jezelf niet met het Volmaakte Zelf
dat je echt bent. Je plaatst dan een
scheidingsmuur tussen jezelf en het goddelijke.
God kan geen gebrek lijden en zijn kinderen dus
ook niet.
Herbert Beierle zegt, dat wanneer we een nieuw
zelfbeeld scheppen, een tijdlang nog ons oude
zelfbeeld kan opkomen, maar gegeven moment gebeurt
dat niet meer. Want we hebben er jaren over gedaan
om ons denken te voeden met die oude gedachten. We
reageren nog een tijdlang op de oude manier, maar
geleidelijk aan krijgt de nieuwe informatie vaste
voet aan de grond, en wordt alleen het nieuwe
beeld gemanifesteerd.
Dit is het begin van succes op alle gebieden van
ons leven en onze zaken en is de noodzakelijke
fundering om datgene wat we van onze wereld
willen, te hebben - onszelf!
Alle grote leraren op mijn pad hebben telkens weer
herhaald dat de wereld een spiegel is die me toont
wat ik over mezelf en over anderen geloof.
Herbert Beierle vormt daarop geen uitzondering:
'De wereld is waarlijk een spiegel. Het
reflecteert wat we over onszelf geloven. Dus als
we onze overtuiging over onszelf veranderen, zal
de wereld, terwijl het deze nieuwe overtuiging
weerspiegelt voor ons, onthullen wat we in

beweging hebben gezet; geluk, vreugde, vrede,
liefde, gezondheid, overvloed, de juiste werking,
succes - maar bovenal onvoorwaardelijke liefde
voor zichzelf en alles.'
Sommige schrijvers verklaren ook dat de conflicten
in de buitenwereld onze eigen innerlijke
conflicten weerspiegelen. Vervolgens beweren ze
dat we kwetsbaar zijn of een andere menselijke
eigenschap hebben.
We zijn helemaal niet kwetsbaar. Dat lijkt alleen
zo, omdat we dat geloven. Niets ter wereld kan ons
kwetsen, tenzij we zelf die ervaring aantrekken.
Zelfs dan is het alleen maar een voorbijgaande
ervaring, die geen blijvende invloed op ons heeft.
Dus zijn het alleen onze eigen gedachten die ons
kwaad kunnen doen. Zelfs de zogenaamde
doodservaring is voorbijgaand, we gaan gewoon
verder. We hebben echt niets te vrezen.
Voor vele schrijvers representeert geld energie.
Het wordt gebruikt als ruilmiddel voor onze
creatieve energie en werktijd. Maar hoewel het
levensenergie vertegenwoordigt als ruilmiddel van
stukjes van ons leven, die we met werken
doorbrengen, of voor onze ideeën, wordt alle geld
dat wel of niet in ons leven circuleert,
aangetrokken of afgestoten door onze gedachten
erover.
Een veelgehoord geluid is dat we verkeerd bezig
zouden zijn als we geen geld hebben. Sommigen
hebben het dan over 'geblokkeerde energie'.
Deze redenering snijdt totaal geen hout. Het
klinkt allemaal heel verheven, maar volgens mij
weerspiegelen onze levensomstandigheden gewoon

onze overtuigingen. Kunstenaars zijn voortdurend
creatief bezig, maar de besten zitten vaak zonder
geld. Ik denk dat dat in de meeste gevallen
veroorzaakt wordt doordat ze geloven dat echte
kunst geen geld oplevert! De oorzaak moet gezocht
worden in het denken, niet in het al dan niet
stromen van energie. *We kunnen blokkades in onze
energiestroom alleen opheffen als we onze
overtuigingen tegelijk veranderen. Het praten over
energie is praten over symptomen en vermijdt de
werkelijke oorzaak aan te pakken. Het gaat er niet
om hoeveel geld we hebben, maar om hoe we onze
materiële omstandigheden ervaren. De ene is
tevreden met een hutje op de hei, voor een ander
is een landhuis nog te min.
De ervaring van gebrek is subjectief. Het ego
kiest altijd voor gebrek op het één of andere
gebied. Iedereen die de Waarheid over zichzelf
inziet, ontstijgt elke beperking en elk
egoprogramma. Onze ziel kiest nooit voor gebrek,
het is het ego dat daarvoor kiest. Gebrek kan
alleen maar het gevolg zijn van een verkeerde
levenshouding. Gebrek is een ervaring, die
ontstaat door niet te beseffen wie je echt bent en
dat je altijd al alles hebt.
Wanneer u gebrek op welk gebied dan ook ervaart,
is de remedie om u bewust te worden van de dingen
die u over uzelf gelooft, om vervolgens nieuwe
gedachten over uzelf te gaan denken. U kunt geen
blijvende zekerheid of zelfvertrouwen of vrijheid
of macht of erkenning of geluk of voorspoed aan
geld ontlenen. Geld kan u niet hebzuchtig of
slecht maken. Uw waarde wordt niet bepaald door
wat u hebt, maar door uw gedachten.

De volgende twee artikelen zijn ontleend aan 'The
Way to the Kingdom', waarvan de schrijver anoniem
wenste te blijven. Zijn naam was Joseph Benner. Ze
gaan over het geheim van het verwerven van succes
en voorspoed. Ze zijn hier en daar gecorrigeerd
met het oog op inconsistenties. Zo sprak de
schrijver van het hogere, ware zelf. De mens heeft
echter maar één Zelf. Het zogenaamd lager zelf
bestaat alleen uit een verzameling
geconditioneerde reacties en kan dus niet als een
echt zelf aangemerkt worden, eerder als een
verkeerde identificatie.
De schrijver beschrijft de wet van Schepping. Deze
houdt in dat wat we denken en in bewustzijn
vasthouden waarvan we geloven dat het zo is,
zichzelf buiten ons zal manifesteren. En dat
betekent natuurlijk dat alles wat we nu ervaren in
ons leven het gevolg is van ons geloof en onze
overtuigingen. Ons bewustzijn is het scheppend
centrum van ons wezen. We beslissen wat we willen
ervaren. Door ons geloof in beperkingen en in een
beperkt zelf, ervaren we die. Wanneer we echt gaan
beseffen wat ons ware Zelf is en in
overeenstemming hiermee gaan denken, verandert ons
leven volledig. We ervaren dan vervulling en ons
leven wordt groots en prachtig.

Uit 'DE WEG NAAR HET KONINKRIJK' van Anonymus
HET GROTE GEHEIM (Hoofdstuk 13)

In het vorige hoofdstuk hebben we beloofd om het
praktisch gebruik van de Wet van Dienstbaarheid
duidelijk te maken, aan te tonen hoe het geheim
van het verwerven van succes, voorspoed,
gezondheid, geluk en eenheid met de Vader erin is
verborgen. We gaven in andere woorden aan dat onze
huidige financiële situatie het gevolg is van ons
denken en de dingen waaraan we in ons bewustzijn
voorrang geven waarvan we geloven dat ze zo zijn.
We willen nu uitdrukkelijk verklaren dat alle
dingen die zich nu manifesteren in ons leven, in
onze lichamen en in onze omstandigheden, het
gevolg zijn van ons geloof in en dus vasthouden in
ons bewustzijn van de ideeën die hen leven gaven.
Mediteer serieus over deze woorden en probeer hun
diepe betekenis te verkrijgen, want in ze ligt het
geheim van alle succes in elk streven. Eerst
zullen we de Wet geven: 'Alle gemanifesteerde
dingen zijn het gevolg van datgene wat we denken
en in bewustzijn vasthouden waarvan we geloven dat
het zo is'.
We zouden willen dat u in het innerlijke rijk van
bewustzijn zou kunnen kijken en opmerken hoe elke
gedachte daar uitgebeeld is en dat het afhankelijk
van de duidelijkheid en levendigheid van de
voorstelling in de geest van de schepper ervan en
het leven of gevoel dat er in de gedachte is
geplaatst, concreet wordt en zichzelf handhaaft en
vasthecht aan degene die het leven geeft. Als u
dit kon zien, zou u heel voorzichtig zijn met wat
u denkt of zegt, en vooral met datgene wat u in
het denken vasthoudt en voedt met meer leven door
uw angsten, zorgen en twijfels erover, elke keer
dat het uw aandacht opeist. In afwachting van deze
visie, die later misschien komt, hopen we dat
datgene wat we hebben getoond u net zo voorzichtig
zal maken en u zo in staat zal stellen sneller uw

echte erfgoed van het ware zien en kennen te
krijgen.
Er zijn velen, zelfs studenten van het hogere
leven, die dit nog niet volledig aanvaarden of
toegeven, omdat ze niet bereid zijn te erkennen
dat al de huidige disharmonie in hun leven het
directe gevolg zijn van hun eigen overtuigingen,
of van hun vroegere gedachten die in overtuigingen
zijn overgegaan. Deze overtuigingen zijn zo deel
geworden van hun onderbewustzijn of van hun
zielsbewustzijn. Let op het laatste: Als een deel
van hun zielsbewustzijn houdt dat in dat op de
zielsdimensies ze feitelijk bestaan en daar
gemanifesteerd zijn. En alles wat daar in
bewustzijn vastgesteld is - want alle dimensies
zijn bewustzijnstoestanden - neigt er vroeger of
later toe om zich te manifesteren op het fysieke
niveau, in het lichaam en de zaken van hun
schepper. Het moet dat wel doen, want het is de
Wet van Schepping.
Nu weten we wel dat elke aspirant (elke
beginneling op het spirituele pad van
zelfverwerkelijking) verlangt om elk geloof of
concept te verwijderen uit zijn onderbewustzijn of
ziel, dat verantwoordelijk is voor disharmonieuze
omstandigheden die nu gemanifesteerd zijn en die,
of hij dat wel of niet weet, de directe oorzaak
van elke angst, rusteloosheid of zorg is die in
zijn bewustzijn binnensluipt om hem te
beïnvloeden.
En we weten dat zijn voornaamste belangstelling
ernaar uitgaat hoe dit gedaan moet worden. Want
hij neemt meer of minder duidelijk waar dat pas
als hij dit heeft bereikt, hij zijn geest in die
toestand kan brengen waar hij de omstandigheden in

zijn leven kan beginnen op te bouwen, die hij daar
wil manifesteren.
We gaan u nu de enige manier aanwijzen waarop dit
bereikt kan worden. Het is zo eenvoudig dat
iedereen kan zien hoe waar dit is. Het enige wat
resteert is dat u het doet. Is dat niet zo? En u
kunt het doen, als u dat wil - als u dat heel
graag wil.
Luister! We zullen het opnieuw herhalen; het is
alles besloten in deze paar woorden 'wat we denken
en in bewustzijn vasthouden waarvan we geloven dat
het zo is, zal zichzelf buiten ons manifesteren'.
Is het dan niet zo dat het alleen nodig is om te
waken bij de deur van onze geest en geen gedachten
of gevoelens binnen te laten waarvan we niet
willen dat ze zich in onze lichamen of
omstandigheden manifesteren?
Dit betekent dat we zorgvuldig elke gedachte of
gevoel die ons nadert moeten onderzoeken en als ze
negatief zijn, bekritiserend, veroordelend,
twijfelend, zorgelijk, hatelijk, jaloers, boos,
vol zelfbeklag, ongelukkig, ziek, pijnlijk of op
welke wijze dan ontrouw aan de ideale toestand die
we willen manifesteren, weiger ze dan de toegang
en sluit de deur in hun gezicht.
Het zou niet noodzakelijk moeten zijn om te
verklaren dat het verwoorden van zulke gedachten
ze definitief en snel manifesteert; want het
gesproken woord is veel krachtiger dan de gedachte
en laat het leven als het eenmaal op de adem is
uitgestuurd.

Denk er dan aan om te voorkomen dat zulke
gedachten de geest binnenkomen en er zal geen
impuls zijn om ze te verwoorden.
En hier is het ook op zijn plaats om te zeggen dat
als zulke gedachten komen smeken om toegelaten te
worden, de angstige, twijfelende, zorgelijke,
ongelukkige, zelfbeklagende, hatelijke, jaloerse,
dan is dat alleen het beperkte zelf dat het
uitschreeuwt, dat altijd eerst aan zichzelf denkt
en zich niet druk maakt om anderen.
Denk hierover na. Want denk eraan dat u een kind
van God bent op wie geen van deze dingen van
toepassing kunnen zijn. Ze zijn slechts
scheppingen van uw menselijke geest die zichzelf
als verschillend van u beschouwt. Het zijn slechts
leugens voortgekomen uit zelfzucht. Keer dan de
aandacht van uw geest naar datgene wat u echt bent
en denk aan uw echte kwaliteiten en stel ze voor
in uw geest, wetend dat u een schepping en een
beeld van God, uw Vader, bent. Dit houdt in dat u
in uzelf 'dezelfde geest die in Christus Jezus
was' hebt.
Op zulke momenten is het goed om rustig te gaan
zitten en uw geest te bestuderen en alle gedachten
gade te slaan die uw aandacht komen opeisen en te
leren om onderscheid tussen ze te maken, om hun
bron te kennen, of ze uw eigen scheppingen zijn of
van iets anders; en vooral op te merken hoeveel
van de negatieve van u zijn en hoe ze telkens
terugkomen om gevoed te worden door meer van de
gevoelens die hen leven gaf en hen sindsdien in
leven hebben gehouden. Dit zal een zeer
verhelderende en behulpzame oefening blijken te
zijn. Wanneer u dan tot uw eigen tevredenheid hebt
aangetoond dat u bezig bent te leren om uw geest

te beheersen en niet alleen uw geestelijke
afwijkingen buiten kunt sluiten, maar ook alle
zwervende gedachten die gewoonlijk naar willekeur
binnenkwamen, kunt u beginnen de nieuwe
omstandigheden op te bouwen die u voorgoed in uw
lichaam en zaken wil uitdrukken.
Dit zal het inroepen van de hulp van de
Liefdevolle in u inhouden, als u tenminste Hem
niet eerder hebt geroepen. Want nu wilt u beginnen
om alleen zijn gedachten te denken en elk van ze
door Zijn Liefde te motiveren en vitaliseren,
zodat ze waardig en acceptabel zijn in de visie
van de Vader. Hier zult u de echte vreugde van uw
inspanningen beginnen te voelen, want de Meester
zal duidelijk bewijs van zijn medewerking geven
door u te inspireren met gedachten en ideeën
waarvan u weet dat ze van Hem zijn en u zult
opgewekt de suggesties in ze opvolgen.
Na veelvuldige ervaring met zulke navolging en
misschien met veel mislukkingen doordat u
onopzettelijk andere gedachten dan de Zijne
binnenliet, zoals twijfel of angsten of zorgen, de
oude schrikbeelden van vroeger, zult u uw geest
getraind hebben om Hem te vertrouwen, om dat
vertrouwen de portier te maken zodat geen andere
gedachten of gevoelens binnen kunnen komen en u
zult met blijdschap uw hele geest overgeven aan
Hem om te gebruiken.
Vanaf dan maakt het niet uit wat u doet, zolang
het datgene is wat Hij wil dat u doet en dat doet
u blijmoedig. Want elke dag bewijst Hij nu dat Hij
het het beste weet, dat Hij u in staat kan stellen
om alles te doen en alles wat nodig is kan
verschaffen.

Laat ons nu bij fundamentele feiten stilstaan en u
opnieuw eraan herinneren wat de menselijke geest
onophoudelijk verteld moet worden, totdat het
uiteindelijk aanvaardt en weet.
Wie bent u? U bent een ziel, een centrum van het
Bewustzijn van de Vader, dat nu de eenheid met
Diens Bewustzijn kent. En u bent nu bezig uw
menselijke geest te onderwijzen dat het een
bewustzijnscentrum is en één met u, die één is met
het Bewustzijn van de Vader.
U bent dus een centrum van Zijn Bewustzijn, die
altijd alleen schoonheid, goedheid en volmaaktheid
denkt en kent. De manier om Zijn schoonheid,
goedheid en volmaaktheid te manifesteren is uw
bewustzijn volledig over te geven aan Hem, zodat
geen gedachten ooit uw geest binnenkomen die niet
volledig mooi, goed en volmaakt zijn. Aangezien u
in Zijn Bewustzijn bent, zal er dan natuurlijk
niets zijn dat verhindert dat u met Zijn ogen
ziet, en met Zijn begrip weet wat Hij vanaf het
begin voor u in petto had. Dat wil zeggen, er is
niets dat kan voorkomen dat uw eigen goeds spoedig
gemanifesteerd wordt. Er kan dus geen groter
succes in het leven zijn dan zo al uw persoonlijke
ideeën en opinies los te laten en te verblijven in
het Bewustzijn van uw Vader. Hierdoor kan uw
hoogste goed, wat Hij voor al zijn kinderen heeft
uitgestippeld, die in staat zijn het beperkte zelf
en de leugen van afscheiding op te geven,
voortgebracht worden en in het uiterlijk leven
zijn zoals het al in het Koninkrijk is. En dat
goeds omvat natuurlijk echte voorspoed, de meest
volmaakte gezondheid en het zuiverste geluk. Kunt
u niet zien dat dit wel zo moet zijn, wanneer uw
geest een centrum wordt waarin niets dat niet

harmonieert met de Goddelijke Geest binnen kan
komen?
Dan moet zo'n geest een centrum zijn waarin
voortdurend het rijke, gezonde, liefdevolle
bewustzijn van God Zelf uitgegoten wordt.
Op gelijke wijze kunt u inzien hoe Liefde en de
Wet van dienstbaarheid automatisch overheersen als
u zo'n bewustzijn hebt, en hoe succes en geluk
natuurlijk moeten volgen. Want harmonie
manifesteert zich dan en dat betekent harmonie in
elk onderdeel van het leven. Dan zult u niet meer
nadenken over krijgen, maar alleen hoe u kunt
geven om iemand gelukkig te maken. En u zult u
niet langer druk maken over voorspoed, gezondheid
of geluk voor het beperkte zelf, want u weet dat
zoals u uzelf, uw geest en hart volledig aan de
Vader geeft om te gebruiken, Hij alles zal
verschaffen dat noodzakelijk is om u in staat te
stellen om het Werk te doen dat hij U te doen
geeft.
U zult geen tienden meer afstaan, want u geeft
blijmoedig alles aan Hem, alles wat u hebt, alles
wat u bent, en alles wat u hoopt te zijn. Denk
zorgvuldig over dit alles na, zin voor zin, totdat
u de wonderbaarlijke waarheden die hier getoond
worden, verankerd hebt in uw bewustzijn. Het is
allemaal duidelijk bevestigd in deze woorden
'zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij'.
Ook in deze: 'als u in mij verblijft (in Zijn
Bewustzijn) en Mijn Woorden in u laat verblijven
(alleen Zijn gedachten denkt en ze onwankelbaar in
bewustzijn vasthoudt, dat is, ze gelooft), dan
zult u vragen wat u wilt en het zal u gegeven
worden' (u hoeft niet eens te vragen, ze zullen

automatisch voor u gemanifesteerd worden zodra er
een behoefte is).
Bewaak daarom zorgvuldig uw denken, geliefden,
vooral de gedachten die u met u meedraagt in uw
hart over degenen die u het meest nabij staan,
over uw zaak, uw baan, uw gezondheid, of welke
situatie dan ook waarin u verkeert. Deze gedachten
zouden altijd en alleen maar positief,
optimistisch, zelfbewust, gelukkig, vriendelijk,
onbevreesd moeten zijn, alleen het goede ziend in
alles en absoluut vertrouwend op uw Vader om u uw
hoogste goed te brengen. Want zo zijn Zijn
gedachten voor u en wat Hij voor u in petto heeft.
Van alles van mindere kwaliteit of kwantiteit kunt
u weten dat ze van het beperkte zelf zijn,
afgescheiden en geen deel van Zijn Bewustzijn
uitmaken.

'Geloof dat u ontvangen hebt en u zult hebben'
(Hoofdstuk 19).
We hebben zoveel brieven ontvangen die gaan over
omstandigheden van echte moeilijkheden, zowel van
financiële als van geestelijke aard, dat we intens
verlangen dat iedereen die behoeftig is, de altijd
wachtende hulp vindt en gebruikt die voor iedere
ziel beschikbaar is die bereid is zijn of haar
best ervoor te doen. In dit artikel zijn we van
plan om duidelijk aan te tonen hoe ze allen zulke
hulp kunnen vinden en het kunnen toepassen op hun
individuele problemen ongeacht hun aard. In het
artikel dat 'Het grote geheim' heet in hoofdstuk
13 hebben we de weg gewezen om uzelf te bevrijden

van alle gebrek, beperking, disharmonie, ziekte en
welke moeilijkheden dan ook. Sommigen hebben het
Geheim geleerd en het in de praktijk toegepast en
hebben vervolgens een vrede en geluk gevonden die
het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat.
Want nu weten ze met zekerheid dat niets het feit
kan veranderen dat alles wat de Vader heeft, hen
toebehoort. Anderen, de meerderheid en altijd
degenen die het het meest nodig hebben, hebben
nooit echt geprobeerd om het Geheim toe te passen,
voornamelijk omdat hun geesten zo vervuld zijn van
angsten, bezorgdheid en zorgen, dat hoop en geloof
voor het ondersteunen van hun inspanningen niet
binnen kunnen komen en lang genoeg blijven om ze
te inspireren om het serieus te proberen.
Al deze piekeraars en ook de vele anderen die de
weg uit hun diverse moeilijkheden zoeken, raden we
nu met klem aan om het volgende zorgvuldig te
lezen en met de uiterste macht van hun ziel te
proberen de waarheid ervan te bewijzen.
Lieve vrienden, als we jullie rijkdom, gezondheid,
geluk zouden aanbieden en jullie wisten dat jullie
dit alles voor een bepaalde prijs konden krijgen,
en als jullie deze prijs bezaten, zouden jullie
niet alles geven wat gevraagd werd en meer om deze
zegeningen van onschatbare waarde te verwerven?
Kan iemand eraan twijfelen dat jullie dat zouden
doen?
Dat is nu precies wat we doen, we bieden jullie al
deze drie zegeningen en jullie bezitten de prijs
die gevraagd wordt en kunnen het betalen, als
jullie dat willen. Maar jullie moeten het betalen
door iets te doen dat niemand anders dan jullie
kan doen, iets dat het intelligente en
onophoudelijk gebruik van jullie geest en wil

vereist. Het betekent eenvoudig dat jullie moeten
beginnen de waarheden van 'Het Grote Geheim' aan
te tonen, dat jullie vanaf nu geen gedachten of
gevoelens in jullie geest toe moeten laten die
jullie niet willen laten manifesteren in jullie
lichamen en zaken.
We bevelen aan om terug te gaan naar 'Het Grote
Geheim' en het zorgvuldig te bestuderen tot u de
volledige bedoeling ervan begrijpt of u zult niet
volkomen het belang van datgene wat volgt kunnen
begrijpen. Allen die dit volhouden, en die niet
tevreden zijn tot hun ware Zelf hen al de
geweldige waarheden heeft getoond die hen wachten
in wat volgt, zullen weten dat ze iets hebben
gewonnen wat hen meer waard is dan al het andere
in de wereld. Lees deze woorden opnieuw en tracht
te beseffen dat ze voor u zijn bedoeld, dat
datgene wat ze zeggen de exacte waarheid is en dat
het allemaal mogelijk is voor u.
Daarom is datgene wat we u aanbieden het grootste
ding dat in uw leven kon komen en u hoeft alleen
maar te doen wat wordt aanbevolen en het is van u.
Er is niet één die leest die het niet kan doen,
als diegene dat wil en het graag genoeg wil.
We proberen u op te wekken, beste vriend, om u te
laten zien dat u al deze dingen kunt hebben: we
proberen in u de vastbeslotenheid te inspireren
dat u ze zult hebben, dat u alles zult doen wat we
voorstellen, als we u ervan overtuigen dat u deze
zegeningen zult hebben door dat te doen. Als we u
tot zo'n vastbeslotenheid hebben bezield, dan bent
u gereed voor datgene wat volgt.
Ten eerste moet u dan vanaf nu zorgvuldig uw
gedachten en gevoelens gadeslaan en onderzoeken en

niets in uw geest toelaten wat negatief van aard
is en waarvan u weet dat het geen deel uitmaakt
van uw Goddelijk Zelf. Al zulke gedachten en
gevoelens komen vanuit de niet-geest, het ego.
Natuurlijk zijn er kwaliteiten in uw
onderbewustzijn die ze aantrekken, anders zouden
ze niet komen. Maar u hoeft ze niet binnen te
laten om die negatieve en zelfzuchtige kwaliteiten
te voeden. Als die niet gevoed worden, zullen ze
spoedig sterven door voedselgebrek, want ze hebben
alleen leven zolang u het ze geeft door erkenning.
Als u niet langer de gedachten en ideeën die ze
aantrekken toelaat, zullen ze vervangen worden
door de tegenovergestelde eigenschappen die uw
nieuwe denken zal onthullen.
Wanneer u door voortdurende inspanningen de
gewoonte hebt verworven om alle negatieve
gedachten en gevoelens uit te sluiten, zult u zich
steeds meer bewust worden van inspiratie vanuit
een hogere bron, die u bewust maakt van duidelijke
leiding en onderwijs. Met andere woorden, nu uw
geest gereinigd is van zelfzuchtige en onware
gedachten die niet thuishoren in uw echte aard,
begint uw hogere geest het bewustzijn van uw
Goddelijk Zelf in te gieten.
Uw geest en denkprocessen op deze wijze gadeslaan
en onderzoeken is één van de meest belangrijke
oefeningen waarmee u zich bezig kunt houden, want
spoedig zult u uw macht om uw denken te beheersen
en besturen beginnen te beseffen en dat u daardoor
bezig bent te leren om de meester van uw lot te
zijn. Met dit besef komt een nieuw bewustzijn
waarin u geleidelijk steeds meer zult kunnen
verblijven, spreken en werken.

Hoe zal dat bewustzijn zich beginnen te
manifesteren? Door wat sommigen een voorgevoel
noemen. U zult een ingeving, een sterke innerlijke
drang voelen, die uw aandacht op zal eisen en die
altijd bevredigende en gelukkige resultaten brengt
als u het volgt, maar het zal in nare fouten
eindigen en vaak in moeilijkheden als u er geen
acht op slaat. Iedereen krijgt zulke ingevingen.
Met andere woorden, iedereen heeft innerlijke
leiding, maar slechts weinigen slaan er acht op en
hebben er voordeel van. Niet één die deze woorden
leest kan zich niet vele voorbeelden van
duidelijke leiding herinneren, die echte
innerlijke bevrediging brachten door gehoorzaam te
doen waartoe hij werd aangespoord. Velen hebben
opgemerkt dat ze zelfs in kleine dingen leiding
ontvingen, in kwesties die op dat moment
onbelangrijk leken, maar die niettemin dient om de
geest het feit in te prenten dat er Iets binnenin
is dat weet wat het beste is, ja, vooruit ziet en
het goede dat wacht, kent en hen graag naar dat
goede wil leiden. Hoeveel van u hebben
bijvoorbeeld sterk ernaar verlangd om een vriend
te zien om een bepaalde reden, maar op dat moment
was u niet in staat naar hem of haar te gaan of
telefonisch te bereiken, toen die vriend u opeens
opbelde of kwam opzoeken; of iets kan u ingegeven
hebben om naar het raam te gaan en toen zag u uw
vriend de straat in komen of een wagen naar huis
nemen. Met andere woorden, er kwam één of ander
duidelijk antwoord op uw stille roep, die uw geest
kalmeerde. Er zijn veel voorbeelden van
voorgevoelens die gehoorzaamd werden die levens
hebben gered, ongelukken hebben voorkomen,
vrienden samen hebben gebracht, verlangde doelen
bereikten, daarmee het bewijs leverend dat één of
andere weldadige kracht werkte om deze tot stand
te brengen. Door zulke voorgevoelens of ingevingen

zijn we van plan u te bewijzen dat alle menselijke
zielen in zichzelf altijd datgene hebben dat hen
in elk onderdeel van hun leven feilloos zal leiden
naar hun grootste goed.
Laat ons samen redeneren. U zult zich herinneren
hoe in hoofdstuk 15 werd aangetoond dat uw ware
Zelf een kind van God is, die uw ziel naar de
huidige toestand van ontplooiing heeft gebracht
via vele levens in vele lichamen, zoals dat
lichaam dat u nu bezit, maar dat uw Echte Zelf de
tijd en de omstandigheden kiest waarin het weer
kan incarneren om verdere ontwikkeling van de ziel
op gang te brengen en een instrument te
perfectioneren waarin u het werk kan doen dat u
van plan was te doen. Het werk is het leven van uw
Goddelijk Leven hier op aarde in een menselijke
persoonlijkheid net zoals u het nu leeft in de
Hemel. (Lees het eerste artikel in hoofdstuk 15
opnieuw zorgvuldig na.)
Het werd ook getoond hoe u als uw ware Zelf zo het
eind kende voor het begin, want alle
gebeurtenissen in uw leven werden uitgestippeld en
gearrangeerd door u voor dat doel. En we maakten
duidelijk dat de menselijke geest en
persoonlijkheid er wijs aan doet om deze grote
waarheid te aanvaarden en voortaan met u samen te
werken, naar elke ingeving die u geeft, te
luisteren en acht erop te slaan. Het leert dat u
deze ingevingen altijd geeft van binnenuit via de
veelvuldige ingevingen wanneer het heeft geleerd
om te luisteren.
Wat is dan het antwoord? Ten eerste om uw geest
schoon te houden van alle onware en negatieve
gedachten. En ten tweede ervan te eisen dat het
luistert naar de Stem die van binnenuit komt. Want

zo zeker als u onware en negatieve gedachten
verhindert uw geest binnen te komen, de gedachten
die uw ware Zelf niet wil, net zo zeker zal uw
ware Zelf in uw geest de ware en positieve
gedachten plaatsen die het goede naar u zullen
aantrekken dat erop wacht om zichzelf bij u te
bezorgen.
Maar dit goede kan niet tot u komen totdat u het
meer wil dan wat dan ook in het leven. Dat houdt
in wanneer u graag alles wil doen wat noodzakelijk
is om het te laten komen en uw geest schoon en
vrij houdt van alle gedachten die niet de
gedachten zijn die God voor u bedoeld heeft. Want
uw ware Zelf is God in u en Hij kan alleen werken
en zich uitdrukken via een geestelijk kanaal dat
schoon en volmaakt voor Zijn gebruik is gemaakt.
Dit houdt natuurlijk alle negatieve gedachten in
over arm zijn of ziek of zwak of ontmoedigd of
gebrek lijdend aan wat dan ook. Want zulke
gedachten zijn onwaar over God en dus ook over een
kind van God, die weet dat alles wat de Vader
heeft hem toebehoort. We weten hoe de uiterlijke
schijn u belemmert en zich pralend voor u
vertoont, waardoor het zo moeilijk voor u wordt om
te geloven of te doen wat we hebben verteld. Maar
hindernissen zijn u gegeven om te overwinnen,
teneinde u in staat te stellen om uw spirituele
macht te ontwikkelen en te gebruiken.
U moet er altijd aan denken dat alleen Geest
bestaat en dat u en alle dingen alleen in Geest
bestaan, dat wil zeggen in het ene Bewustzijn,
nergens anders. Ook dat datgene wat u denkt en
gelooft en zo in bewustzijn vasthoudt, voor u
bestaat en dat dat zich altijd manifesteert in uw
leven en zaken. Daarom moet u alleen de ware en

eeuwige dingen zien en geloven, de dingen van het
Koninkrijk. Uw ware Zelf wacht erop om deze over u
uit te gieten, wanneer u gereed bent om ze te
aanvaarden.
Door zo te zien en te weten en alleen aan de
Waarheid te hechten, zal de Waarheid u zeker vrij
maken. Door te verblijven in het bewustzijn van uw
Echte Zelf, het Goddelijke Zelf, en alleen Diens
Woorden in u te laten verblijven en u te besturen,
hoeft u ook nergens om te vragen, want dan zullen
alle goede dingen vrijelijk op u neerstromen.
Een geest die weigert misleid te worden door
uiterlijke schijn en volhardend in bewustzijn
alleen het goede houdt, het ware, het mooie en
volmaakte dingen, die in het Koninkrijk bestaan,
zal zo zeker als morgen komt deze dingen
gemanifesteerd zien in het leven. Wilt u dat ze in
uw leven uitgedrukt worden? Natuurlijk wilt u dat.
Kunt u de eenvoudige dingen die van u vereist
worden om ze te verwerven, doen? Natuurlijk kunt u
dat. Want uw ware Zelf is een kind van God, heeft
alle macht en verlangt er intens naar om u te
helpen ze te verwerven. Want dan zal Hij in u een
volmaakt instrument hebben waardoor Hij datgene
kan doen waarop Hij u lang heeft voorbereid. U
kunt zien hoe dit duidelijk en volmaakt van
toepassing is op het financiële probleem. Als kind
van God is alles wat de Vader heeft, van u. Aan
die wetenschap moet u zich vasthouden en geen
enkele uiterlijke schijn dat weten laten
beïnvloeden. Elk gebrek wordt hoofdzakelijk
toegelaten om u naar dat weten te brengen. Want
pas nadat u geleerd hebt om de waarheid van de
rijke overvloed van alle dingen die u toebehoren
als een kind van God, te kennen en eraan vast te

houden, zult u vrij zijn van het bewustzijn van
gebrek.
Op dezelfde manier wordt ziekte toegestaan,
teneinde u te brengen naar de kennis dat een kind
van God, een onsterfelijke ziel, bewoner van vele
lichamen, een spiritueel wezen is, wiens leven en
intelligentie het vlees bestuurt en geen
disharmonie en ziekte kent. Wanneer u dat
werkelijk beseft en alleen de gedachten van het
eeuwige wezen denkt en in bewustzijn houdt, zal
volmaakte gezondheid uw natuurlijke en blijvende
uitdrukking worden.
Op gelijke wijze zal door zulk besef echt geluk uw
bewustzijn doorstromen, want dan zult u blijmoedig
het leven en de intelligentie van uw echte Zelf
laten overheersen en niet meer proberen iets te
doen of te zijn vanuit uw beperkte zelf. Waarom
zou u proberen dat te doen of te zijn wat een kind
van God altijd volmaakt zal doen en altijd is in
al de glorie van diens Goddelijke Volmaaktheid.
Kunt u nu niet zien wat dit voor u betekent en dat
het slechts wacht op uw aanvaarding van deze grote
Waarheid, van uw loslaten, uzelf volledig
overgeven aan Hem, uw geest en hart schoon houdend
van alle dingen die Hem onwaardig zijn, zodat Hij
ze altijd gereed zal hebben voor Zijn gebruik? O,
lieve vriend, als we u slechts van het grote
belang van dit alles kunnen overtuigen, zodat u
met alle macht van uw ziel zult besluiten om
voortaan geen gedachte of gevoel in uw geest toe
te laten die niet helemaal goed is en die u niet
wil laten manifesteren. Dan zouden deze woorden
niet vergeefs geschreven zijn. Als u dit echt zou
willen doen en het is de enige weg naar
financiële, fysieke en spirituele vrijheid, zeg
dan, zodra een onware of negatieve gedachte

nadert; 'ga weg. Je maakt geen deel van me uit. Ik
ben Geest. Ik herberg alleen de goede en volmaakte
gedachten van mijn Vader in de Hemel'. En met een
gebed aan uw liefhebbende Vader dat zijn visie en
kracht u helpen, begin op dit moment van uw geest
een zuivere en heilige verblijfplaats te maken
voor Zijn gedachten alleen en uw hart tot een
rustplaats dat Hij kan vullen met Zijn Liefde en
via deze liefde elke activiteit van uw leven kan
inspireren en besturen.
Affirmaties en oefeningen

In het voorgaande werd met nadruk erop gewezen dat
we ervoor op moeten passen om geen negatieve
gedachten toe te laten die niet in ons thuishoren.
En ze vooral niet uitspreken, want het gesproken
woord manifesteert het ongewenste snel. Alle
onware en zelfzuchtige gedachten moet toegang tot
onze geest geweigerd worden, als we niet willen
dat ze zich in onze lichamen en
levensomstandigheden manifesteren.
U kunt negatieve gedachten echter niet stoppen. De
beheersing over uw gedachten komt pas na continue
oefening en meditatie. We weten ook al lang dat de
oude methode van onderdrukking averechts werkt. U
kunt wel om hulp van de Heilige Geest vragen, die
het licht van de Goddelijke Waarheid op zulke
gedachten laat schijnen en ze laat oplossen in het
niets van waaruit ze kwamen. Geef al uw pijnlijke
gedachten aan de Goddelijke Geest. En later ook de
gedachten die niet zo'n pijn lijken te doen. Kijk
naar hun gevolgen, naar datgene wat ze opleveren,
als u wilt weten of ze pijnlijk zijn. Het is net

als het pellen van een ui; telkens als u een laag
eraf haalt, komt een nieuwe laag tevoorschijn, die
ook steeds dunner is. Zo worden overtuigingen en
gedachten zichtbaar die steeds subtieler zijn. We
moeten onderscheid leren maken tussen wat ons wel
en geen geluk brengt. In het menselijk denken is
echter dat onderscheid niet aanwezig. De mens weet
het onderscheid tussen pijn en vreugde niet.
Alleen onze innerlijke leiding kan ons helpen.
Daarom vragen we de Goddelijke Geest om ons de
Waarheid te tonen. In het begin kan het moeite
kosten om te luisteren naar de zachte stem in ons.
Het druist meestal regelrecht tegen ons zogenaamde
'gezonde verstand' in. Zo maakte ik ooit mee dat
ik op weg was om de trein te halen om naar een
belangrijke bijeenkomst te gaan en onderweg een
kennis, die ik jaren niet had gezien, tegenkwam.
Hij groette me enthousiast en ik bleef staan,
terwijl ik eigenlijk snel door had willen lopen.
Maar ik gehoorzaamde aan de innerlijke stem, tegen
alle rede in. Een poosje later was ik daar heel
blij om, want ik had hem mijn adres en
telefoonnummer gegeven en hij bracht me toen in
contact met iemand die een heel belangrijk rol in
mijn leven speelde.
Naarmate we leren om de zachte aandrang van onze
innerlijke gids op te volgen, ontdekken we dat
deze werkelijk alles overziet. Mijn ideeën over
tijd zijn hierdoor volkomen veranderd. Daardoor
ben ik open gaan staan voor een andere beleving
van tijd, die aldoor voor wonderen zorgt in mijn
leven. Ik ben nu altijd op de juiste tijd op de
juiste plaats.
De stof waarvan onze zogenaamde objectieve
realiteit is gemaakt, is zeer plooibaar. Wanneer
men niet langer vasthoudt aan de oude ideeën over

de stoffelijke werkelijkheid, begint de
Werkelijkheid zich te openbaren. Die is werkelijk
wonderbaarlijk en groots. Alles hier verbleekt
ernaast.
Mijn innerlijke gids heeft me ook geleid naar het
gebruik van Emotionele Vrijheidstechnieken als
middel om op een ontspannen manier negatieve
overtuigingen te vervangen door positieve. Er zijn
vele therapeutische benaderingen die gebaseerd
zijn op de meridiaanleer. Mijn bijzondere
ervaringen met de dramatische resultaten van EVT
en het feit dat iedereen het zelf kan toepassen,
zijn voor mij van doorslaggevend belang. De
fysieke techniek van EVT wordt in een ander
hoofdstuk besproken.
We beginnen met het evalueren van onze emotionele
toestand. We geven een cijfer op een schaal van 1
tot 10 voor de intensiteit van de emotie die onze
reactie begeleidt. Aan het begin, terwijl we op de
juiste punten wrijven, geven we een korte zin weer
zoals "Zelfs al voel ik me niet veilig, hou ik van
mezelf en ik accepteer mezelf helemaal." We
vervolgen dan met het opsommen van spirituele
redenen waarom we wel veilig zouden zijn,
bijvoorbeeld "ik ben goddelijk geleid en
beschermd. In God ben ik altijd veilig en
geborgen. God is in alles wat ik zie en God vormt
in geen enkel opzicht een bedreiging. Ik vergeef
mezelf dat ik dacht dat ik niet veilig was." Ik
doe deze oefening met soortgelijke uitspraken elke
keer als iets zich ter zuivering aandient.
Mijn ervaringen hebben me geleerd dat we werkelijk
ervaren wat we geloven. Als we geloven dat we arm
zijn, of gebrek aan wat dan ook hebben, dan zal
dat ook onze ervaring zijn. God wil echter dat we

gelukkig zijn en in overvloed leven. Daarom is het
goddelijk universum veilig en overvloedig.
Zelfs onze verwrongen versie van het goddelijk
universum kan de goddelijke overvloed niet
verbergen. Zoals anderen voor mij hebben
opgemerkt, vormen louter de aantallen sterren een
aanwijzing hoe groots de schepping is. Om echte
voorspoed te kunnen ervaren, hebben we echter
eerst innerlijke vrede nodig. Dan volgt uiterlijk
succes vanzelf. Om innerlijke vrede te verwerven,
doen we geluksoefeningen en we visualiseren en
affirmeren het goede in ons leven, in onze
broeders, vrede op aarde, vreugde om ons heen. We
luisteren niet langer naar de stem van angst, maar
naar de Stem voor God, die liefde en vrede en
vreugde verkondigt. Wanneer we beseffen dat God
voor ons zorgt en dat we veilig rusten in de armen
van onze Schepper, kunnen we al onze angsten
liefdevol tegen het Licht van de goddelijke
Waarheid houden, waar ze oplossen. We verwachten
alleen dat het goede gebeurt en dus gebeurt dat
ook. En als er een schijnbaar probleem opduikt,
zien we in dat het een uitdaging is, een kans voor
ons om ons bewustzijn te verruimen, om te groeien.
Telkens als er zorgelijke gedachten bij ons
opkomen, zullen we meteen bedenken; "ik heb niets
te vrezen. Er is geen goed en kwaad, er is alleen
maar God. En God is altijd bij mij. Ik word geleid
en verzorgd door God. Het is mijn taak om gelukkig
te zijn."
Wanneer vredig zijn een gewoonte is geworden, is
ons denken niet meer versplinterd en vol angst en
twijfel. We beseffen dan dat we in een overvloedig
universum leven en dat we veel meer hebben dan we
ooit op zouden kunnen maken. Er is geen enkel
gebrek mogelijk. Er is alleen heelheid en totale

overvloed. Er zijn geen grenzen aan wat we kunnen
ervaren. We hebben de jackpot gewonnen!
Dank U God, dat ik alles heb. Alles is van mij,
want ik ben net als God. Ik ben zijn erfgenaam,
het kind van de heerser van alle universa. Ik leef
in extase en dankbaarheid, want ik krijg steeds
meer inzicht in mijn goddelijke mogelijkheden. Ik
ervaar steeds duidelijker dat ik alles ben, want
alles is een beeld in mijn geest. Ik ben één met
alles. Ik beziel alles, want mijn aandacht brengt
alles tot leven. En ik ervaar ook steeds meer dat
ik alles heb. Logisch, alles is in mij. Ik hou van
mijn verlangen om steeds meer te hebben, want zo
ervaar ik steeds meer van de goddelijke
oneindigheid en overvloed. Ik heb de rijkdommen
van alle universa tot mijn beschikking en God
helpt me om dat te ervaren. Alles waarop ik mijn
aandacht richt, wordt groter in mijn ervaring.
Daarom richt ik mijn aandacht op de goddelijke
werkelijkheid van eeuwige Liefde, goddelijke
Kennis, grenzeloze vrijheid, vrede, overvloed,
vreugde en gelukzaligheid. Voor je vredig bent,
kun je niet weten wat je echt wilt. Alles wat je
wil, wil je om het gevoel dat het je geeft.
Wanneer je rijkdom wilt zien, moet je het eerst
innerlijk ervaren.
En nu geniet ik van al het goede in mijn leven;
het is goddelijk.

Affirmaties:
* Ik hou alleen het goede, het ware, het mooie en
volmaakte in mijn bewustzijn. Mijn bewustzijn is
het koninkrijk van God.

* Mijn ware Zelf is goddelijk. Het heeft alle
macht en verlangt er intens naar me te helpen alle
goede dingen te ontvangen.
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