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Men zou een bruiloft niet bijwonen in een clownskostuum, tenzij men nooit heeft geleerd 
dat er voor elke gelegenheid kledingvoorschriften en gedragsregels zijn. 
  
Wij zijn nu bezig om mensen te leren de volgende stap te maken en in staat te stellen om 
de echte wereld van creatie binnen te gaan, in plaats van vast te blijven houden aan hun 
huidige geïsoleerde thuis op aarde. 
  
Het boek “De Ziel”,  zal gepubliceerd worden als boek nummer 9 (sommige adviseurs 
willen liever dat dit het volgende boek nummer 4 zal worden), en zal in feite het laatste 
boek zijn. Zodra we eenmaal inzicht hebben in de volledige essentie van de schepping, 
dan pas kunnen we de mensheid begeleiden (niet alleen onderwijzen) om de echte 
werking van de interactie tussen alle wezens in het universum, zowel in relatie tot elkaar 
als tot henzelf, te begrijpen. 
  
In dit boek, dat al gedeeltelijk geschreven is, zal ik op een hele gemakkelijke en 
wetenschappelijke manier uitleggen hoe bewustzijn de sleutel is tot de werking van de 
fysieke werkelijkheid,  ongeacht de entiteit, hetzij van mens, hetzij van welke andere 
entiteit dan ook, die beslissingen kan nemen over de interactie tussen henzelf  of tussen 
andere entiteiten in het universum. 
  
Bewustzijn is geen alleenrecht voor de stam der aardbewoners, maar is de hoeksteen 
waarop de werking en interactie van alle intellect in het universum steunt. 
  
Bewustzijn is het resultaat van de wisselwerking van beslissingen gemaakt door velden en 
niet door de materie. Op den duur zal de mens tot het inzicht komen dat bewustzijn geen 
veldsterkte-criterium heeft (zowel in principiële, overgangs-, als stoffelijke velden) en dat 
het eender is voor alle entiteiten in het universum. Bewustzijn is de centrale controlekamer 
van de fysieke werkelijkheid, of wat we tastbaar bestaan noemen, alsmede het niet-
tastbare. 
  
Als de fysieke werkelijkheid de Zon zelf is, dan is de Ziel het veld dat de Zon 
onvoorwaardelijk uitstraalt. Wanneer deze velden op elkaar en op de velden van andere 
entiteiten met een magnetisch en zwaartekrachtsveld inwerken, ontstaat door de 
wisselwerking van deze complexe velden de creatie van licht, oftewel de gewaarwording 
van het bestaan van de ander. In deze wisselwerking vormt de observatie van het licht het 
bewustzijn van het bestaan van de fysieke werkelijkheid van de oorspronkelijke entiteiten, 
alsmede hoe de interactie zal worden en wat de uitkomst hiervan zal zijn. 
  
Als men eenmaal het licht van de interactie van de velden ziet, wordt men zich op dit punt 
gewaar van de entiteit zonder de aanwezigheid van zijn fysieke werkelijkheid. 
  
Dit is, bijvoorbeeld, zoals de interactie tussen de Magravs van de Zon en van de Aarde; de 
wisselwerking van vier velden leidt tot de creatie van daglicht, en in dit licht wordt een 
mens zich op zijn punt van observatie bewust van het bestaan van alle velden van de 
Aarde en de Zon en hun wederzijdse interactie, en wordt zich daarmee gewaar van het 
fysieke bestaan van beide bronnen. 
  



Als anderzijds de velden van de Aarde en de Zon in andere richtingen zouden reizen en 
nooit op elkaar in zouden werken, zou de mens zich niet gewaar worden van de beide 
entiteiten, en van hun positie en sterkte ten opzichte van elkaar op deze punten in het 
universum, ondanks het feit dat hij van beide onafhankelijk de velden ontvangt. Maar waar 
hij wel de interactie van deze velden binnen zijn bestaan ziet, wordt hij zich gewaar van de 
positie van deze twee entiteiten binnen het domein van het universum. 
  
Op dit moment ziet de mens vanwege zijn kennis van de materiële wereld alles door de 
bril van de fysieke werkelijkheid. Dit is het drogbeeld dat hem heeft verblind voor de ware 
essentie van de schepping. “Oh mens van het bestaan, sluit je ogen voor de fysieke 
werkelijkheid om de werkelijkheid van het bestaan in alle domeinen van het universum te 
kunnen zien.” 
  
In werkelijkheid is de mens materie, welke met bewustzijn een ‘wezen’ wordt, en niets 
meer. 
  
Dit is de reden dat alle profeten uit het verleden spreken, zich verbinden en communiceren 
door middel van de concepten van vuur of licht, naargelang het intellect van hun 
volgelingen en het begrip van dat moment. 
  
Zoals licht oprijst uit de wisselwerking van het veld van de ziel met de velden van de 
schepper, zo wordt onder invloed van de onthulling van het licht aan de ziel van de profeet 
geopenbaard hoe het beleid van de toekomst zal moeten zijn. 
  
Men ziet de schepper niet, maar dat wat geschapen is bezit de velden die in kunnen 
werken op de aanwezigheid van de velden van de schepper. Dit is wat leidt tot verlichting, 
of het zien van het licht van de schepping. 
  
Indien we ons bewust zijn van onze gedachten, zonder aandacht te besteden aan wat ons 
fysieke deel beslist met zichzelf te doen, worden we ons ervan gewaar dat het bewustzijn 
in principe de bestuurder is van ons fysieke lichaam. 
  
Anderzijds kan het eigen bewustzijn inwerken op de entiteiten in het universum zonder in 
te hoeven werken op de fysieke werkelijkheid van deze entiteiten en zonder dat deze 
entiteiten zeggenschap hebben in de manier waarop de interactie plaatsvindt. Dit is de 
juiste manier voor de interactie van de Ziel met andere wezens in het universum, omdat 
hierbij geen behoefte is om de fysieke werkelijkheid te onderhouden, die een bedreiging 
kan vormen voor de ontplooiing van het ware en juiste pad met anderen in het universum. 
  
Mettertijd zal de mens gaan begrijpen dat bewustzijn het juiste middel voor communicatie 
met alle besluiten-makende entiteiten in het universum is, en van daaruit zal hij leren het 
fysieke voorkomen en optreden van het lichaam te corrigeren, door te begrijpen dat het 
bewustzijn de werking van het menselijk lichaam meer bespeelt dan enig ander veld.  De 
mens beseft echter nog niet hoezeer zijn eigen lot bepaald wordt door zijn eigen 
bewustzijnsvelden, welke kracht gelijk is aan de kracht van zijn eigen fysieke, stoffelijke 
velden. 
  
Wanneer de mens dit zal begrijpen, zal hij de wetten van feilbaarheid begrijpen, en zal 
daarmee nooit gedwongen zijn, en zal ook nooit doen, wat verkeerd is voor hemzelf, of 
zelfs voor een ander. 
  



Eigenlijk hadden de profeten van weleer de mens eerst moeten onderwijzen, vanaf het 
begin der tijden tot aan zijn intellectuele volwassenwording, over de werking van de ziel en 
het bewustzijn, alvorens hem te onderwijzen over zijn gedrag in de stoffelijke wereld in 
fysieke relatie tot elkaar. 
  
Bijvoorbeeld, om te leren: “Gij zult niet stelen”, wat betekent dit nu echt in termen van de 
werking van velden in het universum? 
  
Dit betekent, indien men ongeoorloofd neemt van andermans velden, dat, ongeacht de 
verschillende Magravs sterkten, iemands eigen veld dan een kracht bereikt zonder dat 
deze velden eigenlijk gegeven zijn, overeenkomstig het doel van hun beweging in het 
universum. Door deze nieuwe incorrecte veldsterkte, verworven door degene die zich de 
velden heeft toegeëigend, verandert zijn eigen veld in sterkte, waardoor hij andere velden 
op zijn pad van beweging door het universum zal aantrekken of afstoten. Aangezien deze 
velden niet de zijne zijn, verandert zijn pad van beweging en bereikt hij niet de juiste en 
gewenste bestemming. 
  
De mens moet dus de realiteit van zijn gedragingen doorzien en zich bewust zijn van 
hetgeen een interactie zal voortbrengen. Dit besef van de wijze waarop het juiste pad 
gehandhaafd kan worden en wat gedaan moet worden om de eindbestemming te 
bereiken, wordt op deze manier het bewustzijn van de mens. 
  
Zodra wij de universele gemeenschap binnentreden, zullen onze gedachten, 
gewaarwordingen en hun controlerende ‘bewustzijn’ als een open boek zijn voor iedereen 
in het universum, aangezien zij niet kijken naar de fysieke werkelijkheid, maar naar de 
wisselwerking tussen de inwendige velden van het brein en de velden die het brein 
uitzendt als antwoord op wat het zou willen behalen of de doelen die het zou willen 
bereiken voor het lichaam. Deze andere entiteiten zullen de mensheid vrijelijk toegang 
geven tot hun velden, zodat wij voort gaan op ons juiste pad, of zij trekken hun velden 
terug uit het bereik van onze gedachten, zodat ze ons wederom niet hinderen in onze lijn 
van beweging, en de mensheid haar juiste eindbestemming kan bereiken. 
  
Wanneer de mens zich in de nabije toekomst onder zijn universele familie begeeft, zal hij 
in de open spanwijdte  van het universum worden beoordeeld en veroordeeld op grond 
van zijn gedachtenvelden en niet op grond van de reflectie van zijn fysieke gedrag. 
  
De fysieke werkelijkheid heeft behoefte aan verschijning, maar bewustzijn heeft geen 
fysieke werkelijkheid nodig om aanwezig te zijn in alle domeinen van de schepping in het 
universum. 
  
Dit betekent dat de gedachten van de mens in beginsel een Magrav-veld zijn, welke 
uitstraalt vanuit de werkzaamheid van zijn stoffen, en dit wordt op zijn beurt een reflectie 
van velden zonder enig tastbaar deel. Bewustzijn is een deel van de communicatie van 
leven tussen alle entiteiten die hun gedachtegang beide kunnen ontvangen en verzenden 
als antwoord op het gedrag en de gedachten van anderen. 
  
De mens die de werking van gewaarwording en bewustzijn begrijpt, is de mens die het 
koninkrijk van de schepper is binnengetreden. 
  
Er zijn mensen die beweren dit niveau te hebben bereikt door meditatie, en er zijn mensen 
die dit niveau van begrip en gedrag hebben bereikt zonder zich dit te realiseren; door 



middel van hun natuurlijk correcte gedrag vanaf hun opvoeding en door geen angst te 
hebben voor straf, zoals er mee is gedreigd door de profeten van destijds. 
  
Bestraffing is het controlesysteem van de fysieke werkelijkheid, terwijl bewustzijn actie is 
zonder straf. Bestraffing is voor de fysieke mens, terwijl gewaarwording en bewustzijn 
attributen zijn van de ziel van de entiteit. 
  
Aldus is dit het punt dat we de spanwijdte van dit universum en daarbuiten hebben 
geopend voor de mens. Tegelijkertijd zullen we de mens leren dat er geen straf is in het 
universum. Van hier af aan is deze stok van controle (bestraffing) verwijderd uit het 
instrumentarium voor het onderricht van de mens. 
  
Vanaf dit punt zal de mens leren dat zijn gedrag en zijn bewustzijn de middelen zijn voor 
zijn eigen controle, en dat hij volwassen genoeg  is om vanaf heden zijn eigen 
gewaarwording en bewustzijn te zijn. Zodoende zal er niet langer de behoefte bestaan aan 
de fysieke leermeesters van weleer en hun controle methodes van onderwijzen gebaseerd 
op het fysieke lichaam, via de dreigementen dat de mens op de ene of andere manier 
gestraft wordt als hij het ene of het ander doet. 
  
In het universum zijn oorlogen noch hebzucht, maar een duidelijk pad vrij van de 
belemmeringen van tastbaarheid. 
  
Zij die de werking van het bewustzijn begrijpen zullen een wonderbaarlijke tijd beleven in 
de werelden die wij als een geschenk voor de mens hebben opengesteld en hun ruimte 
die in vrijheid mag worden gebruikt. Zij die dit echter niet begrijpen zullen een zware tijd 
meemaken, totdat zij zich realiseren dat gewaarwording en bewustzijn en hun interactie 
met andere gelijkwaardige entiteiten de loop zal bepalen van hun bestaan in het 
universum. 
  
Dit zal de weg zijn waarop de mens zijn evenwicht op het juiste pad in alle rijken van 
creatie zal vinden, volgens de ware leer van de schepper. 
  
Gezegend zijn de zielen die de gedachten begrijpen en niet alleen dat wat is geschreven. 
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