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Voorwoord

Vijfhonderd jaar lang is onze maatschappij verslaafd geweest
aan een wetenschappelijke benadering van de ons
omringende wereld, waardoor we alleen oog hadden voor het
tastbare en het meetbare. En die zienswijze was dringend
nodig om meer grip te krijgen op onze dagelijkse realiteit.
Het was een gemakkelijke manier om creatief aan de slag te
gaan met onze uiterlijke levensomstandigheden. Het heeft
ons getoond waartoe we als individu en als maatschappij in
staat zijn, en het heeft ons geloof in de verbetering van onze
materiële omgeving versterkt.

Totdat het lot ons dwong de grenzen van de groei te
erkennen en ons duidelijk maakte dat het zo toch niet verder
kan. De toenemende ecologische verstoring van het milieu
en de schrijnende onevenwichtigheid tussen bevolkings -
groepen leidden ertoe dat de mensheid in de laatste decennia
is wakker geschrokken uit haar materiële droomwereld.

Almaar dreigender worden de natuurrampen, almaar meer
behoeftige bevolkingsgroepen bonken op de poorten van
onze welvaartsstaat, almaar meer terroristische aanslagen en
almaar meer zelfdodingen stellen de zin van ons bestaan ter
discussie. De alleen op materie gerichte consumptie levert
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geen blijvende bevrediging op. De teloorgang van
godsdiensten enerzijds en de radicalisering van
fundamentalistische opvattingen anderzijds resulteren in een
nog grotere mate van onveiligheid en zinloosheid.

Deze existentiële crisis schreeuwt om nieuwe inzichten en
een nieuwe wereldorde, en misschien moeten we datgene
wat we vijfhonderd jaar lang verketterd hebben, weer in ere
herstellen. Nee, we pleiten niet voor een heropleving van de
godsdiensten, maar het feit dat we het niet alleen lijken te
redden, dwingt ons te beseffen dat er meer is tussen hemel
en aarde dan het uiterlijke en het tastbare. Misschien is het
tijd dat we ons weer herinneren dat er een geesteswereld
bestaat die ook deel uitmaakt van onze dagelijkse realiteit en
die we niet zomaar kunnen negeren.

Het moment is gekomen om weer contact te zoeken met die
geesteswereld in plaats van klakkeloos te aanvaarden wat de
psychologie ons tracht te bewijzen. We willen maar wat graag
geloven dat we het allemaal zelf kunnen, maar tot onze
verbijstering komen we erachter dat de psychologie heel veel
fenomenen niet kan verklaren. In plaats van eenvoudig te
accepteren dat er een onafhankelijke geesteswereld bestaat
en te beseffen dat de aanvaarding van de invloed van die
wereld de uitweg is, wordt de oplossing maar al te vaak
gezocht in medicatie en/of therapie.

Het feit dat we ons moeten inspannen om van deze wereld
een hemel op aarde te maken, ontslaat ons niet van de
opdracht hulp te vragen aan de geesteswereld, die ons in de
vorm van toevalligheden en lotsbeschikkingen de weg wijst.
En het is niet zo dat ‘Gods wegen ondoorgrondelijk zijn’ en
het ‘lot onberekenbaar’. Alleen de dwaas die weigert inzicht
na te streven, is het slachtoffer van het lot en blijft verstoken
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van inzicht. Ieder die dat wil, kan zich bewust worden en
hulp vragen aan de geesteswereld. Elk van ons beschikt
immers over een legertje helpers hierboven dat dag en nacht
voor ons klaarstaat. We hoeven de helpers alleen te vragen
met ons mee te werken. Ze hoeven het niet in onze plaats te
doen.

De auteurs
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De positieve geesteswereld

Wanneer jullie de evolutie van de ziel beschouwen, ga er
dan vanuit dat de echte realiteit de geesteswereld is, niet
de aardse realiteit zoals jullie die kennen.

Dan is ons thuis niet op aarde, maar in de geesteswereld.
Een incarnatie op aarde is dus een soort vakantie?

Als ik de mensen op aarde bezig zie, lijkt het helemaal
geen vakantie maar eerder een soort werkkamp waar je aan
jezelf werkt.

Het is vaak ook een strafkamp!

Zolang jullie nog niet weten hoe jullie een hemel op aarde
kunnen maken.

Hoe zit de geesteswereld nu precies in elkaar?

Er bestaat een positieve geesteswereld en een negatieve
geesteswereld, zoals ik al heb verteld. Ik zal jullie nu eerst
vertellen over lagere en hogere zielen in de positieve
geesteswereld.
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De negatieve geesteswereld

Hoe zit de negatieve geesteswereld in elkaar?

De zielen met een vrije wil die zich hebben afgekeerd van
de liefde, komen binnen de geesteswereld in de negatieve
sferen terecht. Mensen die zich, veelal bewust, afkeren van
een evolutie in liefde en er vanuit angst naar streven de
anderen te overheersen en een zo groot mogelijke
machtspositie te verwerven, evolueren in negatieve zin.
Hoe groter hun streven vanuit egoïsme en eigenbelang,
des te dieper zij zinken in de negatieve sferen. Zo zijn
zielen in de negatieve derde sfeer meer verdorven dan
zielen in de negatieve eerste sfeer. Hoe de situatie in de
negatieve sferen eruitziet, hangt af van de vraag of de
betreffende ziel nog moet incarneren.
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Vervloekingen

Vervloekers zijn er even erg aan toe als bezetenen.

Nu maakt u ons nieuwsgierig. Wat zijn vervloekers?

Mensen die anderen bewust het kwade toewensen zijn
vervloekers.

Wat moeten we verstaan onder vervloekingen?

Wanneer iemand zijn boosheid niet durft te tonen of te
verwoorden en zich naar de mensen op wie hij boos is
gedraagt alsof er niets aan de hand is, pot hij zijn boosheid
op. Het gevaar bestaat dan dat hij gaat vervloeken. Dat zal
gebeuren wanneer hij voor zichzelf weigert te erkennen dat
hij boos is en de verdrongen boosheid projecteert op de
ander, waarmee de vervloeking een feit is.

Waarom geeft iemand zelfs aan zichzelf niet toe dat hij boos
is?

Dat gebeurt vaker dan je denkt. Er zijn nu eenmaal mensen
die zichzelf geen liefdeloze emoties toestaan. Ze oordelen
meteen dat dergelijke ongewenste emoties niet passend
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zijn en werpen ze buiten zich, op de anderen. Zo maken ze
zichzelf wijs dat ze niet zelf boos zijn, maar in een boze
wereld leven.

Soms beweren mensen dat ze met een eeuwenoude vloek te
maken hebben. Kan dat?

Nee, iemand kan niet vervloekt worden over de dood heen.

Heeft een vervloekte ook schuld aan zijn vervloeking?

Ja, niemand kan je vervloeken zonder dat je zelf ook iets
fout hebt gedaan.

Welke fout maakt de vervloekte dan?

Hij zondigt tegen de liefde. Of hij is liefdeloos naar
anderen toe, of hij doet zichzelf tekort, en dat komt neer
op een gebrek aan eigenliefde. De opdracht op aarde is
immers evenwicht te scheppen tussen liefde voor jezelf en
liefde voor de anderen. Maar al te veel mensen vergeten
dat ze ook liefdevol naar zichzelf moeten zijn. Dat
evenwicht schep je door inzicht te zoeken in je gevoelens
en die te verwoorden.

Heeft de vervloekte een fout gemaakt tegenover degene die
hem heeft vervloekt?

Nee, wanneer je vervloekt bent, begint die vervloeking te
werken vanaf het moment dat je zondigt tegen jezelf of
tegen een ander.

Dus daar kan bijvoorbeeld een maand tussen liggen?
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Positieve krachten aantrekken

Nu we het hele scala van negatieve entiteiten besproken
hebben, zouden we graag vernemen hoe we de positieve
krachten van de kosmos kunnen aantrekken.

Er zijn zes manieren waarop jullie dat kunnen doen:
meditatie; bidden; de realiteit liefhebben; onnodige
confrontaties vermijden; jezelf geregeld een dienst
bewijzen; voldoende rust nemen.

1 Meditatie. Bij meditatie zet je als het ware je verstand
stil om tot rust te komen. De gemakkelijkste manier is je
aandacht richten op je ademhaling en je niet laten
verleiden door je gedachten. Door het verstand iets te
doen te geven, namelijk de adem waarnemen, komt het
denken op het tweede plan te staan.

2 Bidden. Als je bidt, ga je in meditatie en voer je een
gesprek met je gids of vraag je hulp aan de geesteswereld.

3 De realiteit liefhebben. Dit wil zeggen dat je de
realiteit waarin je je bevindt onder ogen ziet. Je probeert
niet om de werkelijkheid te verbloemen maar je accepteert
de werkelijkheid zoals ze is. Maak jezelf niets wijs en ga
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Negatieve krachten aantrekken

Dit zijn gedragingen waarmee iemand negatieve krachten
aantrekt: gevoelens verdoezelen; bidden om te krijgen; de
realiteit niet accepteren; koppig vasthouden wat niet meer
bij je hoort.

1 Gevoelens verdoezelen. Wanneer je het niet aandurft
om liefdeloze en wellicht zelfs positieve gevoelens te
tonen, loop je het gevaar negatieve krachten aan te
trekken. Vooral het maskeren van werkelijke gevoelens is
een kwalijke gewoonte. Het is schijnheilig om gevoelens te
pretenderen die er niet zijn. Wanneer je innerlijk boos bent
en net doet alsof je niet bent geraakt, bedrieg je de ander.
Ook niet eerlijk voor je gedrag uitkomen is misleidend en
getuigt van kwaadaardigheid.

2 Bidden om te krijgen. Wanneer je je tot de geestes -
wereld richt met de verkeerde intenties, uit pure hebzucht,
dus alleen om iets te krijgen, dan is dat zondig gedrag.
Smeek je de geesteswereld je te helpen om macht over
anderen te krijgen en hulp te bieden bij activiteiten
waarmee je anderen bewust schaadt, dan richt je je tot de
negatieve geesteswereld.
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