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“...maar hij die erin faalt mij te vinden
[bewustzijn] verwondt zichzelf;

allen die mij haten
houden van de dood.”1

Uit het niets... mijn oude vriend, bent u ontstoken.
Uw ziel is nog steeds ernstig verontrust, omdat uw
geest in een staat van voortdurende mentale ziekte
is  geweest  -  een  grote  kwelling.  Nu  voelt  u  zich
vleselijker  dan  ooit  tevoren.  Uw aardse  omhulsel,
slechts  een  vernissing  van  ijdelheid,  is  maar  een
korrel van uw vorige glorie, van een geweldig idee
dat  soms  vergezocht  lijkt,  verlangend  naar  zijn
materiële  uitdrukking  in  zijn  meest  natuurlijke
vorm.

De Wereld,  de Schoonheid in gewil,  is  momenteel
een onvruchtbare vrouw. Haar kind is de ongeboren
dood.  Uw slaap,  tot  nu toe,  is  gevonden en diep,
mijn lieve kind. U doezelt  heel  comfortabel  in uw
bed.  Langzaam  maar  zeker  wordt  u
ondergedompeld in een realiteit die gelijk staat aan
een  nachtmerrie  -  nostalgisch  op  zijn  zachtst

1 Psalm 8:36, (ESV)



gezegd.  Hoeveel  Kosmische  Cycli  heeft u  geteld?
Durf de jaren te uiten! 

Ik  zou  graag  het  idee  van  de  Wet  van  Bewuste
Evolutie  in  uw  geest  overbrengen.  Een  wet,
misschien  nog  niet  gehoord,  waarvan  de
herinnering  is  vergeten.  Toch  zal  ik  het  hier
opnieuw  introduceren.  Deze  wet  stelt  dat  omdat
alles  bewustzijn  is,  ware  evolutie  alleen  bewust
plaatsvindt.  Hier  en  nu  zal  ik  de  enthousiaste
student de sleutels geven om deze verborgen kennis
te ontgrendelen - deze bewuste evolutie. Maar zoals
bij  elke  evolutionaire  verandering  lijkt  de  theorie
gemakkelijker te begrijpen dan toe te passen. Toch
is  mijn  verwachting  hoger  en  ik  kijk  naar  een
toekomst  die  veel  rooskleuriger  is  dan  u  denkt.
Vanuit deze hoop presenteer ik u dit juweel.

Ik  zal  Kabbalistische  bewoordingen  en  symbolen
gebruiken.  Om dit  idee  dichter  bij  u  te  brengen.
Bewuste  evolutie  vindt  plaats  in  7  belangrijke
staten, namelijk;

• Adamische Bewuste Staat;
• Abrahamitische Bewuste staat;
• Mozische Bewuste Staat;
• Davidische Bewuste Staat;
• Solomonische Bewuste Staat;
• Christus Bewuste Staat;
• God Bewuste Staat.

De evolutie stadia gebeuren in de volgorde waarin
ze zijn opgesomd. 



De ijverige student zal begrijpen dat dit niet de 7
bewustzijnsniveaus  zijn,  maar  7  staten van
menselijk  Bewustzijn, ook  al  wordt  deze  wet
geregeerd  door  de  bovengenoemde
bewustzijnsniveaus.  Het  is  een  verschil  dat  moet
worden gemeld.

De  Adamische  Bewuste  Staat vertegenwoordigt
het zelf in een gevallen bewuste staat. Het is een
toestand waarin u meer reactief en instinctief bent.
Uw kennis is bedorven en u heeft geen begrip. Deze
toestand lijkt erg op dierlijk bewustzijn, maar met
het  grote  verschil  dat  u  er  als  mens  bijna
voortdurend in verblijft. Uw waarneming is beperkt
tot uw omgeving. U ziet de “buitenkant” als reëler
dan de “binnenkant” en durft de “buitenkant” niet
te  veranderen  om bij  de  “binnenkant”  te  passen.
Het is een plek waar u actief passief bent. Het is
waar u niet anders durft te zeggen of te doen. Het is
niet  echt;  het  is  een  toestand  die  kan  worden
veranderd door  bewuste  evolutie,  door  simpelweg
te  geloven  dat  het  mogelijk  is.  Daarom wordt  de
Abrahamitische  Bewuste  Staat  de  volgende  stap
voorwaarts.

De  Abrahamitische  Bewuste  Staat
vertegenwoordigt het zelf in een bewuste staat van
volledig  en  volkomen geloof.  Hoe  laag  deze  staat
ook  lijkt  te  zijn,  het  is  het  eerste  teken  van  een
mens. Hoewel u het hoe en waarom niet helemaal
begrijpt,  begint  u  aan  het  proces  van  kijken.  U
begint  tekenen  te  vertonen  van  een  wezen  dat
bewust  zijn wil  kan uitoefenen.  Dit  is  slechts een
beginpunt,  wat  overigens  een  enorme  opluchting



zou zijn  als  velen van ons hier  zijn.  De waarheid
wijst  helaas  in  het  tegenovergestelde.  Een  wezen
dat zich puur en alleen door geloof beweegt,  legt
zichzelf een struikelblok op om vooruit te komen in
bewustzijn. Er zou behoefte moeten ontstaan aan de
volgende  stap  voorwaarts  -  de  Mozische  Bewuste
Staat.

De Mozische Bewuste Staat vertegenwoordigt het
zelf in een bewuste staat van vrijheid. Vrij van slaaf
of meester gedachten en gedrag. Het idee is dat u
uw  creatieve  en  sturende  wilskracht  begint  te
herkennen  die  vrijelijk  kan  en  moet  worden
uitgeoefend.  Toch staat  deze erkenning nog in de
kinderschoenen. Het is ook de staat waarin twijfels
over uw vaardigheden en capaciteiten van het zelf
soms  binnensluipen.  Het  is  de  staat  waarin  de
meningen van anderen belangrijker zijn dan u door
God gegeven intuïtie. Toch zegt iets u dat door de
mens  gemaakte  wetten  nooit  zwaarder  kunnen
wegen  dan  de  Natuurwetten.  Natuurlijk  duwt  uw
bewustzijn  naar  de  volgende  staat  van  bewuste
evolutie - de Davidische Bewuste Staat.

De  Davidische  Bewuste  Staat vertegenwoordigt
het  zelf  in  een  bewuste  staat  van  pure  en
onbezoedelde  liefde,  vooral  voor  de  Goddelijke
Bron. U begint na te denken over de wonderen van
de  Schepping.  U  stuit  op  de  7  principes  van
Natuurwetten die alles in het universum beheersen
en ons ook de consequenties van ons gedrag geven.
Uw nieuwsgierigheid drijft u aan om dieper in deze
wetten te graven. U gaat op zoek naar een manier
om  ze  dieper  te  begrijpen.  Dit  maakt  vaak  u  de
heerser  van  het  Zelf,  alleen  dat  verlangen



katapulteert  u  naar  de  volgende  staat  -  de
Solomonische Bewuste Staat.

De  Solomonische  Bewuste  Staat
vertegenwoordigt het zelf in een vroege en bewuste
staat van pure en onbedorven Wijsheid. Dit is waar
u een echte Mysticus begint te worden, uzelf kunt
beheersen  en  daardoor  een  harmonieuze  eenheid
binnen de schepping wordt. U begint uw leven af te
stemmen  op  de  maatregelen  van  de  Natuurwet.
Alles  begint  en  eindigt  met  die  wetten.  Het  is
waardig  inderdaad  om  de  volgende  staat  te
beklimmen - de Christus Bewuste Staat.

De Christus Bewuste Staat vertegenwoordigt het
zelf in een ontwikkelde en bewuste staat van pure
en  onbedorven  wijsheid.  Hier  word  u  een  echte
kundige  –  waardig  om  de  naam  “Meester”  te
dragen,  hier  natuurlijk  verwijzend  naar  het
vermogen om uw hele Zelf onder (Goddelijke) Wil te
plaatsen.  Uw hele  wezen  is  in  perfecte  harmonie
met Ware Wil.  U begint  de pijn van de wereld te
'voelen'. U pleit voor "heb uw naasten lief zoals u
van  uzelf  houdt".  U  ziet  anderen  als  een
verlengstuk,  maar  ook  als  integrale  stukjes  van
uzelf en het hele universum - wat ze zijn. U oefent
zoveel liefde uit dat het uw tweede natuur wordt. U
bent bereid dit leven op te offeren zodat anderen de
kans  krijgen om te  zien  wat  u  ziet  -  Schoonheid.
Toch vraagt u uw af hoe 'de hemel op aarde' eruit
zou zien vanuit het oogpunt van de Goddelijke Bron.
Zo komt u bij de laatste en ultieme bewustzijnsstaat
– de God Bewuste Staat.



De  God Bewuste Staat vertegenwoordigt het zelf
in een volledige en bewuste staat van Immanentie
van de Goddelijke Bron Zelf. Het is de climax van
alle  voorgaande  staten  die  als  één  in  uzelf  zijn
gebracht.  Uw  God-Zelf  begint  met  kracht  en
majesteit  tevoorschijn te komen. “Meester” is  een
titel die niet langer past bij het ingewijde. U bent nu
een volmaakt wezen. Dit is de staat die we allemaal
verwachten te bereiken. Zoals het is geschreven:

“Want de schepping wacht met gretig verlangen op
de onthulling van de zonen van God”2.

Hier  bent  u  terug  bij  de  Enige,  wachtend  tot  de
volgende Kosmische Cyclus begint - nogmaals . 

Mijn Zoon, het is met een zwaar en eerlijk hart
dat  ik  u  vraag...  durft  u  uw  bewustzijn  te
verhogen tot het bewustzijn van de goden?

Voorwaar,  deze bewoordingen en benamingen zijn
soms erg uitgebreid, maar voor sommigen zelfs een
beetje verontrustend, dus het is beter voor mij om
dit  tot  zijn  hoogtepunt  te  brengen,  en  mezelf
moedig voor te stellen met een pure en stralende
glimlach;  

IK BEN Bewustzijn! 
Voor de

wereld misschien
bent u gewoon een individu,

maar voor mij, als een individu, 
bent u de wereld.  We zijn Een en 

hetzelfde. Geschreven met liefde. Diepe Vrede .
 

2 Romans 8:19, (ESV)


