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Inleiding	  	  
	  

In	  het	  veel	  gelezen	  boek	  ‘Genees	  uzelf’	  vertelt	  White	  Eagle	  ons	  dat	  “alle	  mannen	  en	  vrouwen	  
helpers,	  helers	  kunnen	  zijn.	  Een	  helper	  van	  God	  zijn,	  is	  de	  mooiste	  kans	  die	  je	  gegeven	  wordt.”	  Het	  
geliefde	  boek	  neemt	  de	  lezer	  mee	  op	  een	  spiritueel	  pad	  naar	  een	  leven	  dat	  mentaal	  en	  spiritueel	  

gezond	  is	  en	  dat	  heling	  aanreikt	  via	  innerlijke	  vrede	  en	  meesterschap	  over	  jezelf.	  Dit	  leven	  leidt	  ons	  
naar	  een	  toestand	  van	  lichamelijke	  harmonie	  die	  ons	  uiteindelijk	  brengt	  naar	  het	  stadium	  waarin	  we	  
heling	  aan	  de	  wereld	  kunnen	  geven.	  	  

In	  ‘De	  wereld	  helen’	  zet	  White	  Eagle	  het	  proces	  van	  zelfheling	  voort.	  Nadat	  hij	  ons	  heeft	  gebracht	  
naar	  het	  punt	  waarop	  we	  helers	  kunnen	  worden,	  begeleidt	  hij	  ons	  verder	  op	  het	  pad	  van	  heling.	  Zo	  is	  
hij	  onze	  gids	  naar	  heler	  worden	  van	  onze	  planeet,	  van	  elkaar	  en	  uiteindelijk	  van	  onszelf.	  Door	  ons	  te	  

openen	  voor	  de	  helende	  kracht	  van	  de	  geest	  krijgen	  we	  een	  uniek	  en	  prachtig	  contact	  met	  God	  en	  de	  
God	  in	  onszelf,	  waarbij	  we	  innerlijke	  vrede	  en	  schoonheid	  vinden	  die	  heling	  in	  ons	  leven	  brengt.	  
	  

Dit	  lang	  verwachte	  vervolg	  op	  een	  populaire	  spirituele	  klassieker	  is	  zowel	  verheffend	  om	  te	  lezen	  als	  
een	  werkdocument	  waarin	  de	  lezer	  door	  een	  spirituele	  leraar	  wordt	  begeleid	  op	  een	  pad	  naar	  heling	  
en	  zelfontdekking.	  Het	  begint	  waar	  ‘Genees	  uzelf’	  ophield	  –	  bij	  een	  heling	  dienst	  –en	  geeft	  een	  

heldere	  spirituele	  boodschap:	  de	  wereld	  vraagt	  om	  heling	  en	  vraagt	  die	  aan	  jou!	  	  
	  
White	  Eagle	  zijn	  lering	  is	  heel	  eenvoudig	  en	  heel	  diepgaand.	  Je	  kunt	  merken	  dat	  je	  telkens	  opnieuw	  

tot	  de	  woorden	  in	  dit	  boek	  aangetrokken	  wordt	  en	  dat	  ze	  telkens	  als	  je	  ze	  leest	  een	  nieuwe	  betekenis	  
voor	  je	  hebben.	  We	  hopen	  dat	  ze	  je	  begeleiden	  op	  een	  pad	  naar	  prachtige	  persoonlijke	  heling.	  	  
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Opmerkingen	  bij	  de	  tekst	  

	  
In	  dit	  boek	  zijn	  passages	  van	  White	  Eagle	  zijn	  leringen	  opgenomen	  die	  als	  fragment	  voorkomen	  in	  
andere	  White	  Eagle	  boeken.	  Ze	  zijn	  in	  deze	  compilatie	  opgenomen	  om	  een	  vollediger	  beeld	  te	  geven	  

van	  het	  totale	  thema	  ‘De	  wereld	  helen’.	  	  
	  
	  

Omschrijving	  van	  door	  White	  Eagle	  gebruikte	  termen	  
	  
De	  Meester	  

Er	  wordt	  in	  dit	  en	  andere	  boeken	  veel	  gerefereerd	  aan	  ‘de	  Meester’	  of	  ‘jouw	  Meester’.	  White	  Eagle	  
refereert	  niet	  aan	  enige	  specifieke	  leraar	  van	  buitenaf.	  De	  lezer	  kan	  kiezen	  zich	  te	  identificeren	  met	  

een	  bekende	  meester	  zoals	  Jezus	  of	  met	  de	  innerlijke	  Meester,	  het	  Christusbewustzijn	  in	  je.	  	  
	  
Het	  is	  ook	  belangrijk	  op	  te	  merken	  dat	  er	  geen	  geslacht	  verbonden	  is	  aan	  deze	  term.	  Verlichte	  leraren	  

zijn	  zowel	  mannelijk	  als	  vrouwelijk.	  White	  Eagle	  bespreekt	  ook	  broederschap	  of	  de	  Broederschap	  in	  
de	  geest	  op	  een	  manier	  die	  niet	  bedoeld	  is	  deze	  te	  beperken	  tot	  één	  van	  beide	  seksen.	  	  
	  

Jezus	  de	  Christus	  
White	  Eagle	  maakt	  onderscheid	  tussen	  de	  man	  Jezus	  (een	  Meester	  en	  leraar)	  en	  de	  Christus	  of	  het	  
Christusbewustzijn	  dat	  verbonden	  is	  met	  God	  en	  het	  Licht	  vertegenwoordigt	  dat	  meer	  of	  minder	  

straalt	  in	  elk	  mensenhart.	  Alle	  meesters,	  heiligen	  en	  grote	  leraren	  zijn	  verlicht	  door	  dit	  Licht.	  	  
	  
De	  Ster	  

Een	  zespuntige	  Ster	  (die	  dit	  Christuslicht	  uitstraalt)	  is	  een	  krachtig	  symbool	  dat	  White	  Eagle	  voor	  
gebruik	  in	  alle	  helingwerk	  heeft	  gegeven.	  Deze	  ster	  bestaat	  uit	  twee	  gelijkzijdige	  driehoeken	  die	  
zonder	  scheidslijnen	  in	  elkaar	  schuiven	  en	  het	  menselijk	  wezen	  symboliseren	  als	  volledig	  verlicht	  

door	  het	  Christuslicht.	  De	  Ster	  is	  het	  symbool	  van	  een	  meesterziel.	  Het	  visualiseren	  dat	  dit	  symbool	  
uitstraalt	  over	  de	  hele	  wereld,	  een	  individu,	  een	  dier	  of	  een	  situatie	  die	  behoefte	  heeft	  aan	  heling,	  is	  
een	  krachtig	  hulpmiddel	  bij	  heling.	  De	  Ster	  heeft	  een	  intrinsieke	  spirituele	  magie,	  omdat	  deze	  

werkelijkhet	  Christuslicht	  in	  elk	  hart	  stimuleert	  en	  zo	  zelf-‐heling	  bevordert.	  	  
	  
De	  Ster	  Broederschap	  

Dit	  is	  de	  term	  die	  White	  Eagle	  gebruikt	  voor	  een	  hemelse	  groep	  van	  verlichte	  zielen	  werkend	  ‘onder	  
de	  straal	  van	  de	  Ster’	  om	  de	  wereld	  te	  helen.	  Op	  het	  aardse	  niveau	  bestaat	  in	  de	  White	  Eagle	  lodge	  
voor	  hen	  die	  het	  aanspreekt	  gelegenheid	  een	  spirituele	  verbintenis	  aan	  te	  gaan	  om	  te	  helpen	  in	  de	  

broederschapsgroep	  die	  in	  1934	  is	  gestart.	  Dit	  was	  twee	  jaar	  voor	  de	  feitelijke	  start	  van	  ‘de	  Lodge’,	  
de	  uiterlijke	  organisatie.	  Sinds	  die	  tijd	  werkt	  de	  broederschap	  aan	  het	  ‘helen	  van	  de	  wereld’.	  	  
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Bijbel	  citaten	  	  

De	  oorspronkelijke	  Engelse	  Bijbel	  citaten	  zijn	  afkomstig	  van	  de	  geautoriseerde	  versie	  van	  de	  bijbel	  
van	  1611.	  De	  Nederlandse	  zijn	  ontleend	  aan	  www.biblija.net.	  Bijbel	  citaten	  zijn	  verderop	  in	  het	  boek	  
cursief	  gedrukt.	  	  

	  
Hoofdstuk	  4	  	  
Zie,	  ik	  maak	  alle	  dingen	  nieuw.	  Bron:	  Openbaringen	  21:5	  

	  
U	  zult	  de	  Heer	  uw	  God	  liefhebben	  met	  heel	  uw	  hart,	  met	  heel	  uw	  ziel	  en	  met	  heel	  uw	  
verstand.	  Bron:	  	  Mattheus	  22:37	  

	  
Hoofdstuk	  5	  

Ik	  en	  mijn	  Vader	  zijn	  één.	  	  Bron:	  Johannes	  10:30	  
	  
Hebt	  elkander	  lief.	  	  Bron:	  Johannes	  15:12	  

	  
Ik	  ben	  de	  wederopstanding	  en	  het	  leven.	  Bron:	  Johannes	  11:25	  
	  

Hoofdstuk	  6	  
Ik	  ben	  de	  wederopstanding	  en	  het	  leven.	  Bron:	  Johannes	  11:25	  	  
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Invocatie	  tijdens	  een	  heling	  dienst	  	  
	  

Wij	  komen	  in	  jullie	  midden	  vanuit	  de	  wereld	  van	  de	  geest	  en	  brengen	  vreugde	  met	  ons	  mee.	  Er	  vindt	  
een	  uitstromen	  van	  de	  geest	  van	  liefde	  plaats	  over	  jullie	  allemaal.	  Vergeet	  als	  je	  kunt	  de	  eisen	  van	  de	  
fysieke	  materie.	  Verenig	  je	  met	  ons	  in	  de	  geest	  en	  wees	  geestelijk	  sterk,	  wees	  sterk	  in	  het	  licht.	  Laat	  

de	  geest	  van	  God	  in	  je	  omhoog	  komen	  om	  alle	  zwakheid	  en	  duisternis	  in	  je	  te	  verlichten.	  Dit	  is	  de	  
wijsheid	  die	  je	  wilt	  leren.	  Het	  doel	  van	  je	  incarnatie	  is	  sterker	  en	  sterker	  te	  worden	  in	  spiritueel	  licht	  
en	  spirituele	  kracht,	  zodat	  je	  de	  uitstraling	  van	  je	  spirituele	  leven	  in	  je	  dagelijks	  leven	  laat	  

doorstralen.	  	  
We	  kennen	  jullie	  moeilijkheden,	  we	  weten	  hoe	  het	  fysieke	  lichaam	  jullie	  bezighoudt	  en	  om	  die	  reden	  
lijd	  je	  aan	  angsten	  en	  pijnen	  en	  aan	  onrust	  in	  je	  verstand	  en	  je	  geest.	  Maar	  probeer	  het	  spirituele	  pad	  

te	  gaan,	  het	  pad	  van	  licht.	  Wanneer	  je	  innerlijk	  contact	  kunt	  maken	  met	  de	  ware	  bron	  van	  je	  wezen,	  
probeer	  dit	  dan	  vol	  te	  houden	  zodat	  je	  de	  duisternis	  van	  de	  fysieke	  materie	  kunt	  verlichten.	  	  
Jullie	  zijn	  nu	  in	  een	  tempel	  van	  de	  Ster	  Broederschap.	  De	  muren	  van	  deze	  tempel	  zijn	  opgebouwd	  uit	  

een	  glanzende,	  lichtgevende	  substantie	  en	  de	  verlichte	  broeders	  van	  alle	  tijden	  zijn	  hier	  bij	  je.	  Je	  
bewustzijn	  van	  hun	  kracht	  wordt	  alleen	  beperkt	  door	  je	  beperktere	  bewustzijn.	  Laat	  dat	  terugtreden,	  
laat	  je	  spirituele	  bewustzijn	  nu	  bezit	  van	  je	  nemen,	  dan	  zullen	  de	  lichtstralen	  die	  je	  leven	  en	  heling	  

brengen	  je	  doordringen	  en	  door	  je	  aderen	  en	  je	  hele	  zenuwstelsel	  stromen.	  Mannen	  en	  vrouwen	  
noemen	  plotselinge	  heling	  een	  wonder;toch	  is	  spirituele	  heling	  de	  wil	  van	  God	  in	  jou,	  de	  wil	  van	  de	  
meester-‐geest	  die	  zijn	  uitwerking	  heeft	  via	  materie,	  via	  jouw	  lichaam.	  De	  vreugde	  en	  het	  licht	  die	  hier	  

nu	  zijn	  vullen	  je	  hele	  wezen.	  Neem	  ze	  met	  je	  mee	  als	  je	  de	  uiterlijke	  wereld	  in	  gaat.	  Straal	  dit	  licht	  en	  
deze	  heling	  uit	  naar	  alles	  in	  het	  leven.	  	  
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I.	  Het	  pad	  van	  de	  heler	  
	  

Als	  jij	  je	  in	  liefde	  overgeeft	  aan	  God	  zal	  Hij	  door	  je	  heen	  werken	  en	  blijf	  je	  op	  je	  rechte	  pad.	  	  
	  

1	  
	  
In	  je	  stappen	  op	  het	  pad	  van	  spirituele	  ontwikkeling	  kun	  je	  geen	  vooruitgang	  boeken	  zonder	  dat	  jouw	  

invloed	  en	  licht	  effect	  hebben	  op	  de	  levens	  van	  de	  hele	  mensheid.	  Met	  elke	  stap	  vooruit	  die	  jij	  als	  
individu	  zet,	  help	  je	  de	  hele	  mensheid	  omhoog	  te	  gaan	  naar	  het	  licht.	  Elk	  van	  jullie	  bezit	  spirituele	  

talenten	  die	  zich	  ontwikkelen.	  Alle	  talenten	  van	  de	  geest	  zijn	  een	  grote	  hulp	  voor	  de	  mensheid	  en	  
worden	  samengevat	  in	  één	  woord.	  Dat	  woord	  is:	  heling.	  Heling	  is	  van	  het	  grootste	  belang	  voor	  ieder	  
die	  vooruitgang	  wil	  boeken	  op	  het	  pad.	  Alle	  gaven	  van	  de	  geest,	  wat	  deze	  ook	  mogen	  zijn,	  zijn	  

helende	  gaven.	  Wanneer	  je	  dit	  contact	  met	  de	  geest	  eenmaal	  bent	  aangegaan,	  al	  is	  het	  maar	  
gedurende	  een	  flits,	  ben	  je	  vanaf	  dat	  moment	  een	  kanaal,	  want	  je	  hebt	  de	  weg	  geopend	  waardoor	  de	  
creatieve	  kracht	  en	  het	  scheppende	  licht	  in	  je	  stromen.	  Als	  je	  serieus	  naar	  de	  God	  in	  jezelf	  streeft,	  

straalt	  je	  licht	  in	  het	  donker.	  Als	  we	  in	  jullie	  liefhebbende	  harten	  kijken,	  zien	  we	  al	  die	  kleine	  aardse	  
zwakheden	  en	  foutjes	  wegvallen	  en	  zien	  wij	  vanuit	  ons	  perspectief	  alleen	  maar	  die	  vlam,	  dat	  
goddelijke	  licht	  en	  die	  pracht	  in	  het	  hart	  van	  je	  ziel.	  Dit	  is	  wat	  de	  engelen	  zien.	  Dit	  is	  ook	  wat	  de	  

Meesters	  die	  verblijven	  in	  de	  compactheid	  van	  de	  bergen	  zien	  en	  er	  zal	  ogenblikkelijk	  contact	  zijn	  
tussen	  jullie	  en	  hen.	  Mannen	  en	  vrouwen	  die	  er	  serieus	  om	  vragen	  benut	  te	  worden	  als	  helper	  van	  de	  
Meester	  worden	  opgemerkt	  en	  hun	  voortgang	  wordt	  gadegeslagen.	  Jullie	  allemaal	  zijn	  onderwerp	  

van	  het	  toeziende	  oog	  van	  een	  helper	  van	  de	  Meester,	  misschien	  zelfs	  van	  de	  Meester	  zelf.	  Je	  hoeft	  
niet	  veel	  geluid	  te	  maken,	  maar	  alleen	  het	  werk	  te	  doen	  dat	  je	  gegeven	  is.	  Ga	  door	  met	  doorgaan,	  
geef	  niet	  om	  lof	  of	  blaam	  en	  werk	  voor	  de	  Meester	  en	  voor	  de	  innige	  liefde	  van	  hulp	  aan	  de	  hele	  

schepping.	  	  
	  

2	  
	  

Het	  belangrijkste	  werk	  dat	  jullie	  in	  deze	  tijd	  op	  aarde	  kunnen	  doen,	  is	  helen.	  Wanneer	  je	  je	  in	  
oprechtheid	  en	  vertrouwen	  aan	  het	  werk	  van	  God	  en	  de	  Broederschap	  hebt	  aangeboden,	  herinner	  je	  
dan	  dat	  het	  Grote	  Licht	  wacht	  op	  het	  menselijke	  kanaal	  waar	  het	  doorheen	  kan	  stromen.Het	  

beginpunt	  van	  dit	  werk	  ben	  jij	  zelf.	  Sta	  aardse	  gedachten,	  de	  twijfels	  en	  angsten	  van	  je	  beperktere	  
geest	  niet	  toe	  het	  kanaal	  voor	  het	  helende	  licht	  te	  belemmeren.	  Jullie	  Meester	  leert	  je	  de	  regels	  van	  
broederschap	  op	  een	  heel	  simpele	  manier	  en	  aan	  jou	  om	  te	  proberen	  deze	  regels	  te	  verstaan	  en	  toe	  

te	  passen	  in	  je	  leven.	  Uit	  jezelf	  kun	  je	  de	  zieken	  van	  geest	  en	  lichaam	  niet	  helen.	  Wat	  je	  kunt	  doen,	  is	  
proberen	  gewoon	  een	  helper	  te	  zijn.	  Je	  kent	  de	  waarheid	  hiervan	  net	  zo	  goed	  als	  wij	  je	  die	  kunnen	  
aanreiken.	  Je	  kent	  de	  kracht	  die	  je	  hart	  bezielt	  wanneer	  je	  jezelf	  in	  eenvoud	  aanbiedt	  aan	  de	  

goddelijke	  aanwezigheid.	  Desondanks	  twijfelt	  de	  menselijke	  geest	  soms	  en	  snijdt	  je	  af,	  maar	  we	  
verzekeren	  je	  dat	  alles	  mogelijk	  is	  om	  boven	  de	  beperking	  van	  het	  aardse	  verstand	  uit	  te	  stijgen.	  	  
Een	  Meester	  weet	  dat	  hij	  de	  krachten	  van	  het	  onzichtbare	  geen	  bevelen	  kan	  geven	  totdat	  hij	  

dekrachten	  in	  zichzelf	  volledig	  in	  zijn	  macht	  heeft.	  Degenen	  die	  doordringen	  in	  de	  mysteriën	  van	  het	  	  



8	  

universum	  en	  de	  complexiteiten	  van	  het	  leven	  en	  menselijke	  relaties	  begrijpen,	  hebben	  er	  geen	  
behoefte	  aan	  in	  hun	  omgeving	  de	  ene	  of	  andere	  persoon	  terecht	  te	  wijzen,	  zij	  willen	  naar	  binnen	  

kijken	  en	  hun	  eigen	  huis	  op	  orde	  brengen.	  Wij	  kunnen	  jullie	  slechts	  hoofdlijnen	  of	  wegwijzers	  geven,	  
waarmee	  jullie	  op	  de	  meest	  simpele	  manier	  met	  elk	  probleem	  in	  je	  dagelijks	  leven	  kunnen	  omgaan.	  
Wij	  komen	  niet	  om	  jou	  je	  kansen	  te	  ontnemen.	  Wij	  komen	  om	  je	  kracht,	  wijsheid	  en	  liefde	  te	  geven.	  

Wij	  van	  de	  Broederschap	  verwachten	  niet	  meer	  dan	  je	  kunt	  geven	  in	  je	  huidige	  ontwikkelingsstadium	  
op	  het	  pad	  en	  iedereen	  kan	  op	  gezette	  tijden	  afstemming	  met	  het	  eeuwige	  licht	  nastreven,	  kan	  één	  
worden	  met	  God,	  kan	  God	  eren.	  Als	  je	  dit	  doet	  op	  de	  voor	  jou	  persoonlijk	  meest	  harmonieuze	  wijze	  

zul	  je	  het	  helende	  licht	  in	  je	  mee	  dragen.	  	  
	  

3	  
	  

Diegenen	  van	  jullie	  die	  al	  spirituele	  helers	  zijn	  of	  dit	  willen	  worden,	  willen	  we	  zeggen	  dat	  het	  in	  de	  
eerste	  plaats	  essentieel	  voor	  je	  is	  om	  je	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  geest	  van	  Christus	  en	  het	  grote	  Licht	  in	  
je	  binnen	  te	  voelen	  stromen.	  De	  wens	  om	  te	  helen	  is	  een	  belangrijke	  stap.	  Wij	  zeggen	  niet	  dat	  het	  de	  

eerste	  stap	  is,	  maar	  het	  is	  een	  belangrijke	  stap	  op	  het	  pad	  van	  licht.	  Wanneer	  een	  man	  of	  vrouw	  
wenst	  te	  helen,	  vraagt	  dat	  allereerst	  dat	  hij/zij	  blik	  en	  hart	  richt	  op	  de	  Grote	  Geest	  en	  alles	  wat	  deze	  
term	  omvat;	  de	  Grote	  Geest,	  God.	  Dit	  brengt	  de	  perfecte	  heler	  of	  de	  volmaakte	  man/vrouw	  tot	  

stand.	  Als	  God	  dichtbij	  je	  is	  en	  je	  bent	  een	  heler	  of	  een	  helper	  hoef	  je	  niet	  bang	  te	  zijn	  dat	  je	  niet	  op	  
het	  juiste	  moment	  ingezet	  wordt.	  Je	  zult	  gevuld	  en	  gevuld	  en	  gevuld	  zijn	  met	  levensvreugde,	  met	  een	  
perfecte	  gezondheid	  en	  met	  goddelijke	  kennis.	  Als	  je	  een	  kamer	  binnenkomt,	  draag	  je	  de	  helende	  

Christusstralen	  in	  je.	  Raak	  een	  hand	  aan	  en	  je	  stuurt	  de	  gouden	  helende	  stralen	  van	  Christus	  door	  dat	  
fysieke	  lichaam	  heen.	  Als	  je	  de	  woorden	  van	  een	  helingdienst	  uitspreekt,	  verspreiden	  die	  woorden	  
zich	  met	  een	  vibratie	  van	  kracht	  en	  heling.	  Als	  je	  in	  een	  groep	  zit	  en	  reageert	  op	  de	  vibratie	  van	  die	  

groep	  zal	  je	  ziel	  levendiger	  worden.	  Vanuit	  jou	  zal	  die	  goddelijke	  energie	  zich	  verspreiden,	  die	  de	  
engelenmachten	  onmiddellijk	  verzamelen	  en	  inzetten,	  terwijl	  ze	  op	  weg	  vliegen	  naar	  de	  patiënt	  die	  je	  
helende	  hulp	  nodig	  heeft.	  	  

	  

4	  
	  
Het	  is	  goed	  om	  je	  geest,	  je	  ziel	  en	  je	  lichaam	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  instroom	  van	  de	  goddelijke	  

heling.	  Vraag	  erom	  te	  leren	  de	  meester	  in	  de	  lodge	  van	  je	  eigen	  wezen	  te	  zijn.	  Je	  kunt	  geleidelijk	  
leren	  je	  lodge	  te	  leiden	  met	  liefde	  en	  waarheid,	  wijsheid	  en	  schoonheid.	  Jullie	  zijn	  van	  bovenaf	  in	  
deze	  tempel	  binnengekomen,	  in	  dit	  leven	  op	  aarde.	  Latent	  in	  jullie	  beschik	  je	  over	  alle	  talenten	  van	  

een	  meester	  en	  alleen	  jij	  kunt	  de	  weg	  vrijmaken	  om	  deze	  kwaliteiten	  jouw	  lodge	  te	  laten	  leiden.	  
“Hoe”,	  horen	  we	  jullie	  onuitgesproken	  vraag,	  “hoe	  kunnen	  we	  helpen,	  hoe	  handelen?”	  Je	  kunt	  
geleidelijk	  leren	  je	  bewust	  te	  worden	  van	  de	  onzichtbare	  krachten	  die	  inspelen	  op	  het	  aardse	  leven.	  

Je	  kunt	  je	  lichaam	  en	  je	  hogere	  voertuigen	  oefenen	  zich	  meer	  bewust	  te	  worden	  van	  deze	  stroom	  
van	  licht	  die	  de	  ingang	  naar	  je	  wezen	  vindt	  via	  de	  centra	  van	  de	  ziel,	  je	  goddelijke	  vonk.	  Je	  kunt	  leren	  
je	  bewust	  te	  zijn	  van	  deze	  circulerende	  lichtstroom	  die,	  aangestuurd	  door	  je	  hoogste	  zelf,	  lichaam	  en	  

ziel	  opnieuw	  levendig	  en	  heerlijk	  kan	  maken	  en	  door	  je	  heen	  en	  van	  je	  uit	  kan	  stromen	  om	  zieken	  in	  
de	  hele	  wereld	  te	  helen;zowel	  de	  ziekten	  van	  het	  lichaam	  als	  die	  van	  de	  geest.	  De	  vibratie	  en	  de	  



kracht	  van	  de	  engelen	  en	  de	  grote	  spirituele	  wezens	  werken	  via	  gezuiverde	  en	  voorbereide	  

menselijke	  kanalen	  om	  de	  hemel	  in	  te	  bouwen	  in	  het	  bewustzijn	  van	  de	  mensheid.	  	  
	  

5	  
	  
Wees	  kalm,	  standvastig	  en	  in	  vrede.	  Probeer	  niet	  verontrust	  te	  raken.	  Wees	  innerlijk	  in	  vrede.	  

Accepteer	  de	  dingen	  zoals	  ze	  komen	  en	  laat	  je	  niet	  haasten	  of	  overmand	  worden	  door	  de	  krachten	  
van	  onwetendheid.	  Wees	  onwrikbaar	  met	  een	  rustig,	  innerlijk,	  vredig	  en	  volhardend	  weten	  dat	  de	  
Grote	  Architect	  van	  het	  Universum	  het	  Plan	  van	  je	  leven	  in	  Zijn	  hand	  koestert.	  Herinner	  je	  altijd	  het	  

kalme,	  zuivere	  en	  ware	  contact	  binnen	  het	  heiligdom	  van	  je	  eigen	  wezen.	  Wees	  waarachtig	  naar	  
jezelf,	  je	  eigen	  geest	  en	  door	  waarachtig	  te	  zijn	  naar	  jezelf	  zal	  je	  ook	  waarachtig	  zijn	  naar	  de	  God	  in	  

jou	  en	  de	  universele	  Broederschap.	  Veel	  mensen	  op	  aarde	  en	  veel	  bronnen	  op	  het	  etherische	  vlak	  
scheppener	  genoegen	  in	  om	  te	  proberen	  je	  weg	  te	  trekken	  van	  dat	  stille	  centrum	  van	  waarheid.	  Laat	  
je	  niet	  wegtrekken,	  houd	  vast	  aan	  de	  zuivere	  visie	  van	  goedheid,	  waarheid	  en	  liefde.	  Wees	  waakzaam	  

en	  alert	  en	  laat	  je	  niet	  verleiden	  tot	  valse	  waarden.	  Het	  is	  zo	  gemakkelijk	  om	  van	  je	  rechte	  pad	  af	  te	  
raken.	  	  
	  

6	  
	  

Een	  vereiste	  voor	  degenen	  die	  vrede	  in	  het	  leven	  van	  anderen	  willen	  brengen,	  hun	  zware	  hart	  willen	  
balsemen	  en	  een	  woord	  van	  wijsheid	  aan	  willen	  bieden,	  is	  dat	  zij	  eerst	  leren	  hun	  eigen	  wezen	  in	  
beheer	  te	  hebben.	  Wij	  raden	  jullie	  aan	  om	  te	  midden	  van	  alle	  beroering	  in	  je	  dagelijks	  leven	  te	  

vragen	  om	  kalmte	  in	  je	  geest	  en	  je	  hart.	  Wees	  stil.	  Als	  er	  geen	  innerlijke	  stilte	  is,	  kunnen	  de	  engelen	  
hun	  werk	  niet	  met	  je	  doen.	  Dit	  is	  een	  van	  de	  moeilijkste	  condities	  om	  te	  bereiken	  voor	  de	  mens,	  
geplaatst	  in	  de	  draaikolk	  van	  het	  menselijk	  leven.	  We	  willen	  aan	  alle	  zielen	  die	  ernaar	  streven	  te	  

helen	  de	  grote	  noodzaak	  benadrukken	  van	  het	  je	  toe-‐eigenen	  vanhet	  geheim	  en	  de	  kracht	  van	  een	  
rustige	  en	  serene	  geest.	  Laat	  dit	  je	  dagelijkse	  moment	  van	  inkeer	  zijn.	  En	  wanneer	  je	  een	  zekere	  

graad	  van	  kalmte	  hebt	  bereikt,	  vind	  je	  het	  niet	  moeilijk	  lief	  te	  hebben.	  Vraag	  er	  serieus	  om	  deze	  twee	  
kwaliteiten	  te	  ontwikkelen:	  vrede	  en	  liefde.	  Zonder	  deze	  kwaliteiten	  bevind	  je	  je	  in	  het	  gejaag,	  de	  
beroering	  en	  het	  geluid	  van	  de	  mensheid	  op	  het	  uiterlijke	  vlak	  die	  zo	  typerend	  zijn	  voor	  het	  leven	  op	  

aarde.	  Maar	  creëer	  binnenin	  je	  heiligdom	  vrede.	  In	  het	  uiterlijke	  leven	  bestaanop	  veel	  plaatsen	  
disharmonie,	  ruwheid,	  lawaai	  en	  storende	  elementen.	  Wij	  begrijpen	  jullie	  individuele	  moeilijkheden,	  
we	  weten	  hoe	  moeilijk	  het	  voor	  je	  is	  om	  te	  voorkomen	  dat	  het	  ongeduldige	  ‘volkje’	  binnenvalt	  in	  je	  

innerlijke	  lodge.	  Dit	  moet	  je	  leren,	  het	  is	  je	  werk	  als	  heler.	  Het	  is	  aan	  jullie	  de	  vrede	  en	  heiligheid	  van	  
je	  innerlijke	  lodge	  te	  behouden	  en	  het	  uiterlijke	  veld	  zodanig	  in	  beheer	  te	  hebben	  dat	  je	  de	  stem	  van	  
de	  Grote	  Heler	  in	  jezelf	  kunt	  horen.	  Deze	  stem	  is	  één	  met	  de	  Christus	  in	  je	  eigen	  hart.	  In	  het	  hart	  kan	  

er	  altijd	  vrede,	  stilte	  en	  liefde	  zijn.	  Diep	  in	  je	  hart	  heerst	  stilte.	  Hier	  maak	  je	  de	  verbinding	  met	  de	  
oneindige	  en	  eeuwige	  creatieve	  kracht,	  de	  helende	  kracht.	  Deze	  straalt	  door	  je	  aura	  heen,	  verspreidt	  
zich	  via	  je	  handen	  en	  via	  elk	  centrum	  in	  je	  lichaam;	  een	  uitstralende	  helendegave	  aan	  de	  wereld.	  	  
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II.	  De	  innerlijke	  stilte	  
	  

Wanneer	  je	  een	  kamer	  binnenkomt,	  draag	  je	  jouw	  of	  Gods	  heling	  met	  je	  mee.	  	  
	  

1	  	  
	  
Jullie	  zullen	  niets	  mooiers	  vinden	  dan	  dat	  wat	  je	  kunt	  aantreffen	  in	  je	  eigen	  innerlijke	  tempel.	  Groei	  in	  

kracht	  door	  deze	  simpele	  waarheid.	  Het	  meest	  innige	  geheim	  van	  het	  leven	  is	  te	  wonen	  in	  de	  ruimte	  
van	  stilte,	  in	  kalmte	  van	  geest.	  Scheid	  je	  op	  geen	  enkel	  moment	  af	  van	  deze	  kracht,	  laat	  het	  een	  

levende	  macht	  in	  je	  zijn.	  Herinner	  je	  dat	  het	  mogelijk	  is	  je	  terug	  te	  trekken	  in	  deze	  meest	  innerlijke	  
ruimte,	  zelfs	  als	  je	  in	  een	  grote	  stad	  op	  straat	  loopt.	  Je	  hoeft	  niet	  naar	  een	  stille	  plaats	  te	  gaan,alis	  het	  
beter	  de	  wereld	  buiten	  tesluiten	  als	  je	  in	  contact	  wilt	  komen	  met	  het	  Oneindige	  in	  je.	  Je	  lichaam	  kan	  

zijn	  taken	  op	  het	  uiterlijke	  vlak	  bijna	  automatisch	  doen,	  terwijl	  innerlijk	  een	  meditatie	  gaande	  is.	  Het	  
is	  wijs	  om	  zo	  te	  leven	  dat	  je	  op	  elk	  moment,	  op	  elke	  plaats	  naar	  binnen	  kunt	  keren,	  je	  hart	  kunt	  
openen	  voor	  de	  grote	  stilte,	  voor	  het	  Oneindige,	  voor	  de	  eeuwigheid	  en	  om	  hulp	  kan	  vragen.	  Vraag	  

of	  het	  principe	  van	  liefde	  via	  jou	  uitgedrukt	  mag	  worden	  in	  je	  omgang	  met	  je	  medemensen.	  Wij	  
benadrukken	  de	  noodzaak	  van	  je	  loyaliteit	  voor	  de	  naar	  binnen	  gerichte	  stem	  van	  de	  geest,	  je	  
hoogste	  zelf.	  Als	  mannen	  en	  vrouwen	  waarachtig	  en	  trouw	  zijn	  aan	  het	  licht,	  aan	  de	  liefde	  in	  het	  hart,	  

ieder	  als	  individu,	  maar	  nog	  liever	  in	  samenzijn,	  heelt	  en	  zuivert	  dat	  de	  hele	  mensheid.	  	  
	  

2	  
	  

Reik	  uit	  naar	  het	  hemelse	  licht	  en	  herinner	  je	  dat	  je	  een	  weerspiegeling	  van	  dat	  licht	  bent.	  Kijk	  op	  
naar	  de	  zonovergoten	  bergkam,	  de	  gouden	  stad,	  noem	  dat	  het	  hemelse	  koninkrijk	  als	  je	  wilt!	  
Herinner	  je	  dat	  het	  hemelse	  koninkrijk	  echt	  geen	  land	  ver	  weg	  is,	  het	  hemels	  koninkrijk	  ligt	  in	  jezelf.	  

Je	  kunter	  een	  ver	  land	  van	  maken	  en	  het	  kan	  dichtbij	  zijn,	  een	  wereld	  van	  oneindige	  schoonheid	  
binnenin	  jezelf.	  Mensen	  vinden	  het	  zo’n	  verleiding	  en	  veel	  gemakkelijker	  om	  naar	  hier,daar	  en	  overal	  
te	  gaan,	  zich	  te	  haasten	  naar	  allerlei	  plaatsen	  in	  oost,	  west,	  noord	  en	  zuid	  op	  zoek	  naar	  een	  meester.	  

En	  al	  die	  tijd	  bevindt	  de	  Meester	  zich	  binnenin	  je,	  zo	  dichtbij,	  dichterbij	  dan	  je	  adem,	  dichterbij	  dan	  je	  
handen	  en	  voeten.	  Dit	  is	  de	  simpele	  waarheid.	  
	  

Naargelang	  je	  leert	  deze	  sereniteit	  op	  te	  zoeken,	  deze	  vrede,	  deze	  kalmte,	  naargelang	  je	  leert	  in	  
eenvoud	  en	  ingetogen	  aanwezig	  te	  zijnaan	  de	  gezamenlijke	  tafel	  	  vinden	  jullie	  in	  jezelf	  de	  grootste	  
schat,	  het	  perfecte	  geschenken	  worden	  een	  vertrouwde	  helper	  van	  God.	  Jullie	  pad	  is	  helder:	  reageer	  

altijd	  op	  de	  geest	  die	  God	  is,	  je	  hoogste,	  zuiverste	  bewustzijn	  van	  God.	  Naar	  de	  mate	  dat	  je	  dat	  doet,	  
wordt	  je	  geest	  sterker	  door	  je	  reactie,	  door	  je	  aspiraties.De	  liefde	  en	  kracht	  van	  de	  geest	  stroomt	  
onmiskenbaar	  door	  je	  heen	  en	  stelt	  je	  in	  staat	  niet	  alleen	  een	  heler	  van	  lichamen	  te	  zijn,	  maar	  een	  

heler	  van	  zielen,	  een	  heler	  van	  naties,	  een	  heler	  van	  disharmonieuze	  omstandigheden,	  een	  heler	  in	  
elke	  betekenis	  van	  het	  woord.	  Leer	  niet	  alleen	  te	  kijken	  naar	  de	  God	  van	  het	  universum,	  kijk	  ook	  naar	  
dat	  deel	  van	  God	  dat	  woont	  in	  je	  eigen	  hart	  en	  almachtig	  is.	  Wanneer	  je	  hulp	  nodig	  hebt	  in	  het	  

dagelijks	  leven	  zoek	  dan	  je	  God	  van	  eerlijkheid,	  goedheid	  en	  liefde	  van	  binnen	  en	  zie	  je	  	  
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persoonlijkheid	  niet	  als	  je	  zuivere	  geest.	  De	  goddelijke	  Aanwezigheid	  zal	  je	  nooit	  ontbreken,	  omdat	  

deze	  al-‐wijsheid	  is,	  al-‐kennis.	  Wanneer	  je	  je	  in	  meditatie	  afstemt	  op	  dat	  goddelijke	  Zelf	  ontvang	  je	  
zuivere	  en	  onmiddellijke	  begeleiding	  vanuit	  de	  geest.	  Als	  je	  trouw	  bent	  aan	  dat	  centrum	  en	  de	  
omtrek	  er	  omheen	  tekent,	  toont	  zich	  een	  perfecte	  cirkel,	  waarbinnen	  geen	  ware	  mens	  zich	  kan	  

vergissen.	  Het	  maakt	  niet	  uit	  wat	  er	  op	  het	  marktplein	  wordt	  gezegd;	  de	  waarheid	  ligt	  in	  dat	  centrum	  
in	  jezelf.	  Al	  het	  geluk,	  alle	  goede	  gezondheid,	  al	  de	  vrede	  in	  de	  geest	  komt	  naar	  je	  toe	  vanuit	  dat	  
centrum,	  de	  punt	  in	  de	  cirkel.	  Je	  geest	  zegt	  je	  wat	  de	  ware,	  liefdevolle	  daad	  is.	  Wees	  trouw	  aan	  de	  

stem	  van	  je	  geest.	  	  
	  

3	  
	  

Een	  stilte	  betekent	  niet	  alleen	  afwezigheid	  van	  woorden;	  wees	  niet	  afhankelijk	  van	  woorden.	  Streef	  
naar	  de	  innerlijke	  realisatie	  van	  goddelijke	  Aanwezigheid.	  In	  de	  stilte	  maak	  je	  contact	  met	  
werkelijkheid,	  want	  ‘stilte’	  betekent	  niet	  altijd	  afwezigheid	  van	  fysieke	  klanken.	  Het	  betekent	  de	  stilte	  

van	  al	  je	  voertuigen:	  de	  stilte	  van	  het	  fysieke	  wanneer	  het	  tot	  rust	  komt,	  de	  stilte	  van	  de	  emoties,	  de	  
stilte	  van	  het	  mentale	  lichaam	  en	  de	  stilte	  van	  de	  geest.	  In	  deze	  stilte	  hoor	  je	  de	  muziek	  van	  Gods	  
stem.	  De	  waarheid	  die	  je	  zoekt,	  alle	  waarheid,	  eeuwenoude	  waarheidis	  hierin	  te	  vinden.	  Als	  je	  je	  

soms	  wat	  moe	  voelt,	  herinner	  je	  dan	  dat	  de	  macht	  van	  liefde	  van	  de	  Grote	  Geest	  oneindig	  is	  en	  
zonder	  mankeren	  naar	  je	  toekomt	  als	  je	  ingetogen	  de	  tempel	  van	  je	  hart,	  van	  je	  eigen	  innerlijke	  zelf	  
binnengaat.	  Wanneer	  jij	  je	  vervelend	  of	  moe	  voelt,	  ga	  dan	  die	  innerlijke	  kamer	  binnen,	  jouw	  harte-‐

heiligdom	  en	  kniel	  voor	  het	  gouden	  altaar	  waarboven	  de	  stralende	  ster	  hangt.	  Dan	  word	  je	  verkwikt.	  
Vermoeidheid	  valt	  van	  je	  af	  en	  je	  voelt	  de	  kracht	  van	  God	  in	  jou	  overvloedig	  door	  je	  heen	  stromen.	  Je	  
rijst	  als	  op	  vleugels	  van	  licht	  op	  naar	  de	  sferen	  van	  hemelse	  kracht	  en	  vrede.	  	  

	  

4	  
	  
In	  spirituele	  heling	  wordt	  er	  niet	  alleen	  aan	  je	  lichaam	  gewerkt,	  maar	  ook	  aan	  je	  ziel	  en	  je	  leven	  zelf.	  

Je	  ziel	  en	  lichaam	  worden	  langzaam	  doordrongen	  van	  de	  Christusgeest,	  de	  zuivere	  helende	  kracht.	  
Deze	  werkt	  in	  je	  dagelijks	  leven,	  deze	  verandert	  je	  zienswijze,	  deze	  leidt	  jenaar	  het	  altijd	  kiezen	  van	  
de	  goede,	  ware	  en	  mooie	  levensweg	  en	  brengt	  je	  ertoe	  tolerant	  en	  vergevend	  te	  zijn,	  geduldig	  en	  vol	  

vertrouwen.	  Al	  deze	  eigenschappen	  ontwikkelen	  zich	  geleidelijk	  in	  de	  ziel	  die	  er	  vol	  geloof	  op	  
vertrouwt	  dat	  de	  hogere	  krachten,	  de	  God	  kracht	  heelt.	  Inwijding	  in	  de	  innerlijke	  mysteries	  van	  het	  
leven	  komt	  pas	  nadat	  de	  ziel	  vele	  tests	  heeft	  doorgemaakt	  en	  veel	  beproevingen	  heeft	  doorstaan.	  Als	  

je	  trouw	  bent	  aan	  het	  innerlijk	  licht	  en	  je	  vertrouwen	  geeft	  aan	  God	  kan	  je	  er	  heel	  zeker	  van	  zijn	  dat	  
naarmate	  je	  meer	  stappen	  zet	  op	  je	  pad,	  je	  op	  talloze	  manieren	  geholpen	  wordt,	  niet	  alleen	  
spiritueel,	  maar	  ook	  fysiek	  en	  materieel.	  	  
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De	  vroege	  Broederschappen	  leerden	  dat	  zij	  door	  het	  innerlijk	  licht	  in	  zichzelf	  te	  ontwikkelen	  troost	  en	  
heling	  konden	  geven	  aan	  ieder	  die	  leed.	  De	  Meester	  onderwees	  dat	  liefde	  het	  licht	  is	  dat	  je	  
bescherming	  biedt	  tegen	  de	  wereld,	  tegen	  duisternis.	  Duisternis	  kan	  niet	  binnendringen	  in	  de	  

stralende	  bescherming	  van	  het	  licht	  dat	  je	  om	  je	  heen	  aantrekt	  door	  de	  kracht	  van	  liefde	  en	  wanneer	  
je	  mediteert	  onder	  de	  stralende	  Ster.	  Bewandel	  het	  spirituele	  pad,	  het	  pad	  van	  licht.	  Wanneer	  je	  dit	  
innerlijke	  contact	  met	  de	  ware	  bron	  van	  je	  wezen	  krijgt,	  houdt	  het	  dan	  in	  stand	  enoverstijg	  zo	  de	  

duisternis	  van	  fysieke	  materie.	  Herinner	  je	  dat	  je	  in	  je	  een	  kracht	  hebt,	  een	  prachtig	  licht	  datvan	  je	  
uitstraalt	  als	  je	  er	  aan	  denkt	  en	  je	  bescherming	  is.	  Roep	  dit	  innerlijke	  licht	  en	  je	  hoger	  zelf	  op	  en	  laat	  
jezelf	  vullen	  met	  het	  licht	  van	  God.	  Laat	  het	  een	  grote,	  stevige	  bescherming	  voor	  je	  zijn.	  Niets	  kan	  je	  

raken,	  niets	  kan	  heendringen	  door	  die	  stralende	  bescherming	  van	  licht	  die	  je	  om	  je	  heen	  kunt	  doen	  
door	  de	  kracht	  van	  de	  geest	  in	  jouw	  innerlijk.	  Leer	  je	  eigen	  goddelijke	  Aanwezigheid	  in	  je	  op	  te	  
roepen.	  Deze	  is	  krachtig	  en	  komt	  negativiteit	  en	  duisternis	  te	  boven.	  Let	  niet	  opvoorbijgaande	  

moeilijkheden	  of	  obstakels.	  Vraag	  alleen	  om	  die	  grote	  liefde	  in	  je	  hart,	  waardoor	  je	  je	  vriendelijk	  en	  
zachtmoedig	  en	  vol	  vertrouwen	  in	  God	  in	  jezelf	  voelt.	  	  Wanneer	  je	  moeilijkheden	  in	  je	  werk	  
tegenkomt,	  als	  je	  conflicterende	  krachten	  voelt,	  laat	  die	  je	  dan	  niet	  overmannen.	  Val	  niet	  aan,	  maar	  

blijf	  innerlijk	  heel	  stil	  en	  kalm.	  Ga	  je	  innerlijke	  stilte	  binnen.	  Wees	  stil	  in	  de	  kracht	  en	  het	  grootse	  licht	  
van	  God	  in	  jou.	  	  
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Schenk	  geen	  aandacht	  aan	  wat	  er	  op	  het	  uiterlijke	  vlak	  gebeurt.	  Houd	  je	  blik	  gericht	  op	  het	  licht	  van	  
God,	  want	  door	  dit	  licht	  van	  God	  binnenin	  je	  ben	  je	  in	  staat	  vooruit	  te	  kijken	  en	  een	  glimp	  op	  te	  

vangen	  van	  het	  glansrijke	  licht	  dat	  achter	  de	  bergen	  oprijst.	  Wanneer	  je	  dat	  hebt	  gezien,	  houd	  niets	  
je	  tegen	  om	  voort	  te	  snellen	  op	  het	  pad	  dat	  naar	  dat	  zonlicht	  leidt.	  Jullie	  verlangen	  allemaal	  met	  je	  
hele	  wezen	  om	  dichter	  naar	  de	  eeuwige	  Zon	  toe	  te	  groeien	  om	  haar	  warmte,	  behaaglijkheid	  en	  

pracht	  te	  voelen.	  Niets	  is	  belangrijker	  voor	  je	  dan	  dat	  je	  ermee	  wordt	  omhuld,	  zodat	  jij	  als	  deel	  van	  
dat	  ene	  eeuwige	  leven	  al	  het	  leven	  in	  je	  hart	  draagt.	  Dan	  wordt	  de	  vlam	  in	  je	  hart	  langzaam	  en	  
onmerkbaar	  helderder	  en	  krachtiger.	  Langzaam	  en	  onmerkbaar	  daagt	  je	  een	  gewaarwording,	  een	  

bewustzijn	  van	  de	  hogere	  werelden	  waarin	  je	  leeft.	  Langzaam	  en	  onmerkbaar	  beginnen	  jullie	  een	  
een-‐zijn	  met	  God	  te	  voelen	  en	  het	  meest	  perfecte	  geluk,	  de	  meest	  bevredigende	  blijdschap	  die	  niet	  
door	  ziekte	  geraakt	  kan	  worden,	  die	  door	  de	  dood	  niet	  vernietigd,	  maar	  slechts	  versterkt	  kan	  

worden.	  Er	  ontstaat	  voortdurend	  toenemend	  bewustzijn	  van	  de	  geest	  die	  je	  vergezelt	  naar	  de	  
poorten	  tussen	  deze	  wereld	  en	  de	  volgende	  en	  door	  de	  volgende	  heen	  naar	  de	  hemelse	  staat	  van	  
gelukzaligheid.	  Jullie	  worden	  door	  je	  beschermengel,	  de	  engel	  van	  karma	  geholpen	  om	  het	  pad	  van	  

hulpvaardigheid	  en	  loslaten,	  van	  toewijding	  en	  liefde	  te	  volgen.	  De	  vrede	  van	  de	  hemel	  brengt	  je	  
geluk	  en	  vervult	  je,	  brengt	  je	  terug	  naar	  harmonie	  en	  kalmte.	  Vaar	  zelf	  als	  kapitein	  van	  je	  schip	  te	  
allen	  tijde	  een	  goede	  koers.	  Zet	  angst	  buiten	  de	  deur,	  er	  is	  niets	  om	  bang	  voor	  te	  zijn	  wanneer	  je	  God	  

in	  jezelf	  liefhebt.	  	  
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III.	  De	  behoefte	  aan	  heling	  	  
	  
Geef	  je	  over	  aan	  goddelijke	  liefde	  en	  straal	  tegelijkertijd	  licht	  uit,	  straal	  liefde	  vanuit	  jezelf	  naar	  het	  

leven,	  al	  het	  leven.	  	  
	  

1	  
	  

Er	  zijn	  perioden	  in	  de	  voortgang	  van	  de	  wereld	  wanneer	  het	  bijzonder	  wenselijk	  is	  dat	  het	  witte	  licht	  
zich	  manifesteert	  en	  daarom	  is	  jullie	  individuele	  inzet	  in	  deze	  tijd	  heel	  waardevol.	  Vandaag	  de	  dag	  
bestaat	  er	  in	  de	  wereld	  grote	  behoefte	  aan	  heling;	  heling	  van	  naties,	  heling	  van	  de	  bodem,	  heling	  en	  

zorg	  voor	  het	  dierenrijk.Deze	  brengt	  de	  mensheid	  de	  helende	  balsem	  van	  de	  hemelse	  wereld	  en	  
helpt	  mensen	  om	  de	  impuls	  tot	  goedheid	  en	  vriendelijkheid	  naar	  elkaar	  en	  Gods	  creatie	  niet	  alleen	  te	  
geloven,	  maar	  ook	  te	  voelen.	  De	  wereld	  heeft	  alle	  positieve	  God-‐gedachten	  die	  je	  kunt	  uitsturen	  hard	  

nodig	  om	  de	  zieken	  van	  lichaam	  en	  geest	  te	  helen.	  Er	  bestaat	  grote	  behoefte	  aan	  je	  onvermoeibare	  
hulp	  en	  wij	  vragen	  je	  vanuit	  de	  bron	  van	  waarheid	  in	  jou	  de	  geest	  van	  vrede,	  liefde	  en	  broederschap	  
uit	  te	  stralen	  in	  de	  wereld.	  Een	  machtige	  kracht	  uit	  innerlijke	  centra	  van	  licht	  wordt	  in	  deze	  tijd	  op	  

wereldkwesties	  geconcentreerd,	  maar	  ook	  de	  tegenovergestelde	  kracht	  is	  aan	  het	  werk.	  Altijd	  zijn	  er	  
die	  twee:	  positief	  en	  negatief,	  de	  opbouwende	  en	  de	  desintegrerende	  kracht	  en	  het	  is	  van	  vitaal	  
belang	  dat	  het	  evenwicht	  wordt	  bewaard.	  Probeer	  nooit	  te	  denken:	  “Ik	  ben	  zo	  onbetekenend,	  ik	  kan	  

niets	  uitrichten”.	  Probeer	  nooit	  je	  commitmentaan	  positief	  denken	  los	  te	  laten,	  aan	  het	  uitzenden	  
van	  het	  licht	  van	  liefde	  en	  goede	  wil	  en	  benut	  elke	  gelegenheid	  om	  het	  werk	  van	  de	  Meester	  te	  doen.	  	  
	  

2	  
	  
De	  hele	  wereld	  heeft	  heling	  nodigen	  de	  grootste	  heler	  van	  alles	  is	  liefde.	  Door	  jullie	  liefde	  voor	  
elkaar,	  voor	  de	  hele	  mensheid,	  voor	  het	  dierenrijk,	  voor	  de	  natuurwereld	  en	  voor	  de	  God	  in	  jou	  draag	  

je	  bij	  aan	  het	  behoud	  van	  deze	  planeet.	  Hoe	  groter	  je	  liefde	  des	  te	  groter	  je	  vermogen	  om	  bij	  te	  
dragen.	  Zo	  veel	  organisaties	  op	  aarde	  streven	  ernaar	  de	  vrede	  en	  voortgang	  te	  helpen	  en	  al	  deze	  
organisaties	  hebben	  hun	  plaats,	  want	  zij	  spreken	  de	  uiteenlopende	  denkwijzenvan	  mannen	  en	  

vrouwen	  aan.	  Maar	  er	  is	  één	  gemeenschappelijke	  noemer;elke	  ziel	  reageert	  op	  liefde.	  Het	  is	  zo	  
simpel,	  zo	  simpel	  dat	  sommigen	  genoeg	  kunnen	  hebben	  van	  de	  woorden	  “Heb	  elkaar	  lief,	  het	  
hemelrijk	  ligt	  binnenin	  je”.	  Toch	  is	  dit	  alles,	  het	  gaat	  erom	  de	  volledigheid	  van	  het	  leven	  lief	  te	  

hebben,	  liefde	  te	  zijn,	  één	  te	  worden	  met	  liefde,	  deel	  te	  worden	  van	  het	  geheel	  van	  liefde.	  Liefde	  
straalt	  licht	  uit,	  zij	  heelt,	  zij	  troost.	  Doorconstant	  te	  werken	  en	  leven	  voltrekt	  dit	  zich.	  Als	  je	  liefde	  in	  je	  
hart	  hebt,	  doe	  je	  Gods	  werk.	  Jij	  bent	  Gods	  instrument.	  Vergeet	  nooit	  een	  positieve,	  opbouwende,	  

onwankelbare	  gedachte	  aan	  God	  te	  hebben,	  God	  in	  alles,	  God	  in	  jou,	  God	  overal,	  God	  die	  de	  kracht	  
heeft	  de	  mensheid	  te	  versterken,	  te	  helen	  en	  te	  troosten.	  We	  zouden	  de	  waarheid	  over	  de	  kracht	  van	  
liefde	  in	  je	  hart	  willen	  leggen	  en	  je	  kunt	  deze	  aan	  jezelf	  bewijzen	  zodra	  je	  de	  wet	  van	  liefde	  toepast	  in	  

je	  eigen	  leven.	  	  
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3	  
	  
Jullie	  kunnen	  je	  inzetten	  om	  zo	  te	  leven	  en	  je	  te	  gedragen	  naar	  je	  medewezens	  dat	  je	  voortdurend	  

niet	  alleen	  bouwt	  aan	  de	  Christus	  in	  jezelf,	  maar	  ook	  aan	  de	  condities	  waaronder	  je	  verder	  gaat	  
wanneer	  je	  je	  fysieke	  lichaam	  verlaat.	  Als	  je	  er	  elke	  avond	  wanneer	  je	  gaat	  slapen	  een	  gewoonte	  van	  
maakt	  om	  aan	  de	  wereld	  van	  de	  geest	  te	  denken,	  aan	  de	  hemelse	  wereld	  (niet	  het	  astrale	  plan,	  maar	  

de	  hemel)	  en	  in	  je	  fantasie	  die	  luisterrijke	  hemel	  binnengaat	  dan	  kun	  je	  –dat	  verzekeren	  wij	  jullie-‐	  je	  
afstemmenop	  de	  Bron	  van	  oneindige	  kracht	  en	  ’s	  ochtends	  verkwikt	  en	  vol	  vreugde	  wakker	  worden.	  
Door	  dit	  voortdurend	  te	  doen,	  oefen	  jij	  je	  te	  leven	  in	  het	  bewustzijn	  van	  God	  en	  jouw	  goddelijke	  

schoonheid	  en	  licht	  die	  bestaan	  in	  je	  hogere	  wereld.	  De	  manier	  om	  geluk	  in	  je	  hart	  te	  brengen,	  is	  te	  
wonen	  in	  het	  bewustzijn	  van	  God	  en	  de	  harmonie	  van	  Gods	  wereldin	  jezelf.	  Wat	  voor	  goeds	  dit	  
brengt?	  Jullie	  zullen	  er	  als	  individu	  geweldig	  veel	  aan	  hebben	  en	  meer	  nog	  zal	  het	  de	  hele	  wereld	  

helpen.	  Dit	  komt	  doordat	  je	  uitstraling	  van	  het	  Licht	  en	  de	  waarheid	  van	  Gods	  liefde	  in	  jezelf	  
geleidelijk	  een	  ingang	  vindt	  in	  het	  hart	  van	  vrouwen	  en	  mannen	  op	  aarde,	  die	  nu	  nog	  in	  verwarring,	  
zorg	  en	  met	  onvervulde	  verlangens	  leven.	  De	  meest	  zekere	  weg	  naar	  geluk	  is	  af	  te	  zien	  van	  

verlangen,	  je	  over	  te	  geven	  aan	  Gods	  liefde	  en	  op	  elke	  manier	  te	  proberen	  trouw	  te	  zijn	  aan	  het	  
eerste	  principe	  van	  God	  dat	  is:	  jouw	  liefde.	  	  
	  

4	  
	  
Als	  je	  goede	  dingen	  in	  de	  wereld	  wenst,	  als	  je	  oorlog	  en	  conflict	  wilt	  vermijden,	  leer	  dan	  om	  zelf	  in	  
vrede,	  liefde	  en	  goede	  wil	  te	  leven	  en	  help	  anderen	  hetzelfde	  te	  doen.	  Laat	  door	  voorbeeldwerking	  

de	  weg	  zien	  en	  anderen	  gaan	  er	  naar	  streven	  dat	  ‘iets’	  te	  vinden	  dat	  jij	  manifesteert	  in	  je	  leven.	  
Versterk	  de	  geest	  in	  jou	  door	  je	  dagelijks	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  lichtwereld.	  Wees	  kalm	  en	  ken	  de	  
vrede	  van	  God	  en	  de	  vreugde	  van	  het	  leven	  in	  jezelf	  en	  je	  helpt	  om	  de	  vibratie	  van	  al	  het	  leven	  en	  

van	  de	  aarde	  zelf	  te	  verhogen.	  Jullie	  hebben	  allemaal	  verantwoordelijkheden	  van	  materiële	  en	  
spirituele	  aard.	  Er	  zijn	  veel	  levensvormen	  die	  naar	  jullie	  en	  je	  leven	  kijken	  om	  door	  jullie	  geholpen	  te	  
worden,	  net	  zoals	  jullie	  naar	  het	  licht	  kijken	  dat	  in	  de	  verte	  schijnt.	  De	  God	  in	  jou	  helpt	  jou	  en	  zo	  help	  

jij	  de	  andere	  levensvormen.	  Het	  natuur-‐	  en	  dierenrijk	  kijkt	  naar	  de	  mensheid	  voor	  hulp	  op	  hun	  pad	  
van	  ontwikkeling,	  zoals	  jij	  naar	  het	  engelenrijk	  kijkt.	  Jullie	  dragen	  verantwoordelijkheid	  ten	  opzichte	  
van	  de	  andere	  rijken.	  Met	  elke	  gedachte	  van	  liefde	  en	  wijsheid	  die	  je	  uitstraalt	  help	  je	  een	  jongere,	  

andere	  levensvorm	  naar	  het	  licht.	  Het	  hart	  van	  het	  universum	  klopt	  met	  een	  ritmisch	  lied	  door	  de	  
hele	  schepping	  heen;	  in	  het	  lied	  van	  de	  vogels,	  in	  de	  geur	  en	  kleur	  van	  de	  bloemen,	  in	  de	  wind,	  in	  de	  
bomen,	  in	  de	  lucht	  en	  het	  stromende	  water,	  in	  de	  zonneschijn	  en	  in	  de	  regen,	  in	  leven	  en	  in	  dood.	  

Herinner	  je	  dat	  je	  één	  bent	  met	  al	  het	  leven,	  dat	  er	  één	  levensstroom	  vloeit	  door	  elke	  levensvorm	  en	  
de	  vele	  lagen	  van	  bewustzijn.	  Elke	  menselijke	  ziel	  is	  deel	  van	  deze	  grootse	  universele	  hartenklop.	  Laat	  
je	  ogen	  opengaan	  voor	  de	  lieflijkheid	  van	  de	  hele	  natuur.	  Laat	  aardse	  gedachten	  achter	  je	  en	  reis	  in	  je	  

geest	  omhoog	  naar	  de	  sferen	  van	  licht.	  We	  nemen	  je	  op	  in	  de	  wereld	  van	  licht,	  je	  ware	  thuis,	  het	  
thuis	  van	  de	  geest	  en	  de	  ziel	  en	  we	  bewegen	  tussen	  onze	  broeders	  in	  de	  hemelse	  tuin.	  Je	  kunt	  
mediteren	  op	  de	  natuurwereld	  en	  op	  je	  herinnering	  aan	  de	  hemelse	  natuur,	  want	  alles	  wat	  op	  aarde	  

groeit,	  ontvangt	  de	  levenskracht	  van	  de	  hemel.	  Wij	  werken	  met	  jullie	  om	  je	  bewustzijn	  van	  dit	  	  
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oneindige	  en	  eeuwige	  leven,	  de	  schoonheid	  van	  het	  leven	  van	  God	  in	  jou	  te	  stimuleren.	  Laat	  het	  licht	  

door	  jou	  heen	  vloeien	  om	  de	  hele	  wereld	  te	  helen.	  	  
	  

5	  
	  

Door	  het	  leven	  en	  je	  broeders	  lief	  te	  hebben,	  zet	  je	  al	  je	  kracht	  in	  voor	  het	  grootse	  Licht	  dat	  de	  
mensheid	  langzaam	  maar	  zeker	  terugbrengt	  naar	  haar	  innerlijke	  God.	  De	  mensheid,	  jullie	  broeders	  
lijden	  in	  de	  duisternis	  bij	  gebrek	  aan	  een-‐zijn	  en	  harmonie	  met	  het	  kosmische	  leven.	  Jullie	  kunnen	  het	  

hart	  van	  de	  mensheid	  zo	  gemakkelijk	  en	  eenvoudig	  bereiken	  door	  een	  instrument	  te	  worden	  van	  die	  
goddelijke	  liefde	  die	  werd	  uitgedrukt	  in	  Jezus	  de	  Christus.	  Wees	  in	  gedachte,	  woord	  en	  daad	  
zachtmoedig	  en	  teder.	  Wanneer	  je	  te	  maken	  hebt	  met	  het	  hart	  van	  je	  broeders	  is	  het	  als	  omgaan	  

met	  kleine	  baby’s.	  	  Je	  zou	  het	  Christuskind	  niet	  hard	  of	  ruw	  behandelen	  en	  elke	  ziel	  draagt	  in	  zijn	  of	  
haar	  hart	  het	  Christuskind.	  Wees	  teder	  met	  deze	  baby	  en	  houd	  er	  dierbaar	  van.	  Streef	  er	  naarom	  in	  
de	  stilte	  en	  het	  stil-‐zijn	  het	  prachtige	  juweel	  in	  je	  broeders	  en	  zusters	  te	  ontdekken.	  Wanneer	  je	  dit	  

kunt,	  staat	  er	  geen	  barrière	  meer	  tussen	  jullie	  in.	  Je	  zult	  weten	  waarom	  de	  Ster	  Broeders	  je	  zeggen	  
elkaar	  lief	  te	  hebben	  en	  het	  goede	  in	  alles	  te	  zien.	  Probeer	  diep,	  diep	  naar	  binnen	  te	  kijken,	  niet	  de	  
uiterlijke	  bedekking	  te	  zien,	  maar	  het	  juweel	  in	  de	  lotus.	  Dit	  is	  het	  perspectief	  dat	  naar	  elke	  levende	  

ziel	  kan	  toekomen	  en	  wanneer	  het	  komt,	  brengt	  het	  de	  diepe	  vrede	  en	  vreugde	  van	  de	  hemel.	  Wees	  
ingetogen	  in	  de	  stilte	  van	  je	  eigen	  ziel	  naast	  de	  stille	  wateren	  en	  vraag	  erom	  het	  helende	  licht	  van	  de	  
Zoon	  van	  God	  in	  jezelf,	  de	  Christus	  in	  jou	  te	  kunnen	  uitzenden.	  Achter	  jou	  staat	  een	  kracht	  die	  je	  

bevattingsvermogen	  te	  boven	  gaat,	  wachtend	  tot	  je	  een	  kanaal	  bent.	  Laat	  jezelf	  als	  kanaal	  wijd	  
opengaan	  en	  het	  licht	  door	  je	  heen	  stromen	  om	  de	  hele	  wereld	  te	  helen	  en	  uit	  dood	  en	  duisternis	  
omhoog	  te	  brengen	  in	  eeuwigdurend	  licht	  en	  eeuwigdurende	  heerlijkheid.	  	  

	  

6	  
	  
Jouw	  taak	  is	  een	  vredebouwer	  en	  lichtbrenger	  te	  zijn.	  Straal	  vrede	  uit	  in	  je	  eigen	  wereld	  en	  je	  eigen	  

land.	  Iedereen	  kan	  de	  geest	  in	  zichzelf	  en	  in	  zijn	  broeders	  en	  zusters	  herkennen.	  Iedereen	  kan	  zijn	  
aardse	  maatstaven	  opzij	  zetten	  en	  de	  mensheid	  zien	  door	  de	  ogen	  van	  de	  geest.	  Vaak	  buigen	  mensen	  
hethoofd	  en	  kijken	  naar	  de	  aarde	  in	  plaats	  van	  omhoog	  te	  kijken	  naar	  de	  hemel	  om	  het	  visioen	  van	  

de	  spirituele	  gebieden,	  het	  koninkrijk	  van	  God	  te	  zien.	  Nadat	  een	  man	  of	  vrouw	  dit	  visioen	  van	  het	  
koninkrijk	  van	  de	  hemel	  heeft	  gezien,	  kan	  hij	  of	  zij	  deze	  waarheid	  mee	  naar	  de	  aarde	  nemen.	  Laat	  
kritiek	  of	  oordeel	  over	  je	  broeder	  achterwege,	  werk	  gewoon	  in	  waarheid	  en	  liefde	  vanuit	  je	  hart.	  Als	  

je	  overbezorgd	  bent,	  het	  gevoel	  hebt	  dat	  je	  niet	  het	  werk	  krijgt	  dat	  je	  wilt	  doen,	  het	  gevoel	  hebt	  dat	  
je	  overladen	  bent	  met	  kracht	  en	  zo	  veel	  meer	  zou	  kunnen	  doen	  dan	  waarvoor	  je	  gelegenheid	  krijgt,	  
willen	  we	  jullie	  eraan	  herinneren	  dat	  je	  als	  persoonlijkheid	  niet	  altijd	  je	  pad	  kunt	  kiezen.	  Je	  staat	  voor	  

je	  ziel	  of	  Meester	  in	  afwachting	  van	  zijn	  opdracht.	  Wanneer	  je	  er	  klaar	  voor	  bent,	  opent	  de	  weg	  zich	  
voor	  je.	  Wacht	  vol	  vertrouwen	  in	  de	  goddelijke	  liefde	  in	  jezelf	  af,	  wees	  er	  zeker	  van	  dat	  je	  karma	  en	  
dharma	  je	  op	  het	  juiste	  moment	  de	  mogelijkheid	  zullen	  bieden	  die	  je	  verdiend	  hebt:	  de	  uitbreiding	  

van	  je	  bewustzijn	  waar	  je	  naar	  verlangt.	  Je	  beseft	  het	  misschien	  niet,	  maar	  elke	  heler	  die	  deelneemt	  
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aan	  heling	  werk,	  individueel	  of	  in	  een	  groep,	  wordt	  zelf	  geheeld.	  Je	  kunt	  geen	  contact	  hebben	  met	  

deze	  kracht	  zonder	  zelf	  voorspoed	  te	  ontvangen.	  Jullie	  weten	  dat	  er	  een	  oud	  gezegde	  is	  dat	  elke	  	  
	  
werker	  naar	  de	  tempel	  wordt	  geroepen	  om	  passende	  betaling	  voor	  zijn	  werk	  te	  ontvangen.	  Op	  dit	  

moment	  wordt	  jij	  naar	  de	  tempel	  van	  de	  geest	  geroepen,	  een	  heel	  eenvoudige,	  bescheiden	  tempel	  
en	  daar	  ontvang	  je	  betaling	  via	  spirituele	  voorspoed	  en	  heling.	  	  
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IV.	  Weerspiegel	  het	  licht	  
	  
De	  wereld	  heeft	  alle	  positieve	  God	  gedachten	  die	  je	  kunt	  uitstralen	  nodig	  om	  lichamelijk	  en	  

geestelijk	  zieke	  medemensen	  te	  helen.	  	  
	  

1	  
	  

Er	  bestaan	  veel	  vormen	  van	  hulp	  in	  jullie	  wereld	  en	  echte	  hulp	  is	  die	  van	  de	  geest.	  Alleen	  wanneer	  de	  
kracht	  van	  liefde	  achter	  deze	  hulp	  staat,	  draagt	  deze	  echt	  bij	  aan	  het	  leven.	  “Zie,	  Ik	  maak	  alle	  dingen	  
nieuw”.	  Het	  goddelijk	  leven,	  de	  geest,	  de	  liefde	  van	  God	  in	  jou	  is	  ‘Ik’	  en	  ‘Ik’	  wordt	  ‘Wij’	  wanneer	  we	  

allemaal	  samenvloeien	  in	  perfecte	  liefde	  en	  gelijkwaardigheid.	  De	  grootste	  hulp	  die	  aan	  enige	  ziel	  op	  
aarde	  of	  gevangen	  in	  de	  sferen	  van	  verlangen	  gegeven	  kan	  worden,	  is	  die	  ziel	  te	  helpen	  om	  de	  vrede	  
van	  God	  in	  zichzelf	  terug	  te	  vinden.	  Je	  kunt	  de	  mensheid	  op	  geen	  betere	  manier	  een	  dienst	  bewijzen	  

dan	  door	  een	  instrument	  te	  zijn	  voor	  de	  krachten	  van	  het	  Licht.	  Herinner	  je	  dat	  God	  de	  mens	  via	  wie	  
hij	  manifesteert,	  nodig	  heeft.	  Doe	  alles	  wat	  je	  kunt,	  niet	  door	  te	  preken,	  maar	  door	  in	  goedheid	  te	  
leven,	  door	  de	  kiem	  voor	  licht	  in	  de	  duisternis	  te	  leggen,	  door	  goedheid	  te	  zaaien	  waar	  een	  gebrek	  

aan	  goedheid	  bestaat	  en	  door	  met	  liefde	  en	  God	  gedachten	  de	  goedheid	  in	  je	  broeders	  te	  stimuleren.	  
Wees	  niet	  afhankelijk	  van	  een	  ander	  persoon	  voor	  mogelijkheden	  om	  te	  helpen,	  je	  hoeft	  alleen	  maar	  
jezelf	  te	  zijn.	  Je	  hoeft	  je	  alleen	  maar	  over	  te	  geven	  aan	  God	  in	  jou,	  Zijn/Haar	  wil	  tevolgen	  en	  te	  

accepteren	  en	  onmiddellijk	  ben	  je	  een	  helper,	  je	  helpt	  de	  wereld.	  De	  stralen	  van	  licht	  die	  door	  je	  
heen	  stromen	  en	  zich	  over	  de	  hele	  wereld	  uitstrekken,	  kennen	  geen	  beperking.	  Je	  bent	  je	  misschien	  
niet	  bewust	  dat	  je	  de	  mensheid	  nu	  al	  dient.	  Onze	  vrienden	  op	  aarde	  vragen	  vaak:	  “Ik	  verlang	  er	  zo	  

naar	  te	  helpen,	  waarom	  wordt	  het	  pad	  van	  hulp	  me	  niet	  getoond?	  Om	  te	  kunnen	  helpen,	  heb	  ik	  
bepaalde	  leringen	  en	  hulp	  nodig.	  Waarom	  komt	  dat	  niet	  naar	  me	  toe?”	  Maar	  wij	  zeggen	  je:	  zolang	  je	  
ziel	  God	  uitdrukt	  in	  gedachte,	  woord	  en	  daad	  op	  een	  menselijke	  en	  gelukkige	  manier	  help	  je	  de	  

mensheid,	  ook	  als	  dat	  onbewust	  is.	  Er	  geldt	  maar	  één	  wet,	  één	  gebod:	  ‘Heb	  de	  Heer	  uw	  God	  lief	  met	  
heel	  uw	  hart,	  heel	  uw	  ziel	  en	  heel	  uw	  verstand’.	  Houd	  eerst	  van	  God	  in	  jou,	  heb	  alles	  wat	  goed	  is	  in	  de	  
wereld	  lief	  en	  houd	  van	  alles	  wat	  goed	  is	  in	  het	  leven.	  Zie	  het	  goede	  in	  het	  leven,	  heb	  de	  God	  in	  jezelf	  

lief,	  houd	  van	  het	  goede	  met	  heel	  je	  hart	  en	  ziel	  en	  verstand.	  Door	  dat	  te	  doen	  besef	  je	  hoe	  je	  ook	  je	  
buurman	  als	  jezelf	  kunt	  liefhebben.	  	  
	  

2	  
	  
Jullie	  vragen	  je	  af	  hoe	  je	  de	  mensheid	  het	  beste	  kunt	  helpen?	  Ons	  antwoord	  is:	  door	  te	  streven	  naar	  
wijsheid,	  aangespoord	  door	  de	  liefde	  in	  je	  hart,	  door	  te	  leren	  kritiek	  en	  veroordeling	  in	  te	  tomen,	  

door	  te	  zien	  dat	  alleen	  het	  goede	  ernaar	  streeft	  zich	  te	  manifesteren	  in	  de	  mensheid.	  Laat	  je	  
gedachten	  altijd	  opbouwend	  zijn,	  over	  vrede	  en	  goedheid	  gaan,	  terwijl	  jullie	  je	  voortdurend	  meer	  
bewust	  worden	  van	  de	  dynamische	  kracht	  in	  stilte,	  harmonie	  en	  vrede.	  Gedachten	  zijn	  uiterst	  

krachtig.	  Al	  het	  leven	  is	  het	  resultaat	  van	  gedachten	  en	  zoals	  mensen	  denken,	  worden	  zij	  ook.	  Zoals	  
mensen	  denken,	  creëren	  zij	  hun	  leven	  en	  omgeving.	  Dit	  is	  het	  geheim	  van	  geluk	  en	  het	  vinden	  van	  	  
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vreugde	  in	  helpen.	  Als	  je	  de	  grond	  bebouwt,	  als	  je	  de	  planten	  water	  geeft,	  wat	  je	  ook	  maar	  doet,	  zelfs	  

als	  je	  je	  misschien	  moe	  en	  ongelukkig	  voelt,	  denk	  dan	  bij	  jezelf:	  “Ik	  doe	  dit	  voor	  God,	  niet	  voor	  
mezelf,	  maar	  voor	  God,	  God,	  God	  in	  mezelf”.	  	  Je	  gedachte	  aan	  God,	  ook	  in	  jou,	  geeft	  heling	  aan	  je	  
hart	  en	  heling	  aan	  de	  speciale	  omstandigheid	  of	  persoon	  die	  je	  wilt	  helpen.	  Denk	  aan	  vrede	  en	  luister	  

alert	  naar	  de	  stem	  van	  je	  hart	  in	  de	  stilte	  van	  je	  hart.	  Houd	  vast	  aan	  je	  moed	  en	  het	  diepe	  vertrouwen	  
dat	  het	  licht	  in	  jou	  nooit	  gedoofd	  kan	  worden.	  Streef	  steeds	  naar	  de	  ware	  interpretatie	  van	  wat	  je	  
ziet	  en	  hoort	  op	  aarde.	  Probeer	  voortdurend	  te	  leven	  volgens	  spirituele	  waarden.	  Leef	  zo	  dat	  je	  

weigert	  verwikkeld	  of	  vastgezet	  te	  raken	  in	  waarden	  die	  niet	  kloppen.	  En	  als	  je	  de	  voor	  jou	  juiste	  
vindt,	  houdt	  het	  daar	  dan	  bij	  en	  laat	  je	  niet	  beïnvloeden	  door	  materiële	  omstandigheden.	  De	  
spirituele	  wet	  zit	  zo	  in	  elkaar	  dat	  deze	  je	  nooit	  op	  een	  dwaalspoor	  zal	  brengen.	  Als	  je	  de	  spirituele	  

wet	  volgt,	  blijf	  je	  op	  je	  goede	  pad.	  Hebde	  moed	  om	  te	  blijven	  bij	  jouw	  ‘ja’	  aan	  de	  spirituele	  wetten.	  	  
	  

3	  
	  

In	  zaken	  van	  de	  wereld	  kan	  het	  individuele	  werk	  de	  doorslag	  geven,	  kan	  dit	  de	  zaken	  van	  de	  
mensheid	  van	  kwaad	  naar	  goed	  keren.	  Het	  goede	  komt	  voort	  uit	  het	  kwade	  of	  uit	  onwetendheid.	  Het	  
goede	  zal	  komen,	  weet	  en	  ken	  deze	  waarheid	  in	  je	  hart	  en	  geest.	  Blijf	  erbij	  in	  jullie	  gedachten	  en	  druk	  

deze	  goddelijke	  waarheid	  in	  je	  woorden	  uit.	  Leef	  in	  de	  Ster	  en	  hoe	  tegengesteld	  de	  condities	  op	  
aarde	  ook	  zijn,	  geef	  nooit	  toe	  aan	  pessimisme,	  nooit,	  in	  welke	  situatie	  ook.	  Wees	  er	  zeker	  van	  dat	  je	  
juist	  denkt.	  Creatief	  en	  positief	  ben	  je	  een	  instrument	  van	  God,	  want	  je	  zet	  de	  goddelijke	  wet	  van	  

liefde	  in	  werking	  en	  de	  resultaten	  zullen	  volkomen	  goed	  zijn.	  Dit	  is	  de	  vorm	  die	  ware	  heling	  
aanneemt.	  Kunnen	  jullie	  zien	  dat,	  wanneer	  je	  vriendelijk,	  liefdevol	  en	  behulpzaam	  kunt	  zijn	  bij	  elke	  
gelegenheid	  -‐	  niet	  hopend	  op	  een	  beloning,	  maar	  omdat	  je	  niet	  gelukkig	  kunt	  zijn	  tenzij	  je	  

voortdurend	  de	  liefde	  van	  God	  in	  jou	  verspreidt	  –	  je	  dan	  een	  ware	  heler	  zal	  zijn,	  mijn	  broeder,	  mijn	  
zuster,	  één	  die	  licht	  uitstralend	  tussen	  de	  massa’s	  loopt,	  een	  ware	  zoon	  of	  dochter	  van	  de	  Moeder-‐
Vader	  God?	  Diep	  in	  je	  hart	  bestaat	  de	  nooit	  opdrogende	  fontein	  van	  leven	  en	  kracht.	  Als	  je	  steeds	  

meer	  kunt	  leven	  in	  dit	  leven	  en	  licht	  ben	  je	  meer	  en	  meer	  een	  broeder	  van	  het	  licht	  en	  slaag	  je	  hoe	  
dan	  ook	  in	  je	  pogingen	  de	  mensheid	  te	  helpen.	  Doe	  alles	  wat	  jekan,	  niet	  prekend,	  maar	  levend	  in	  

goedheid,	  terwijl	  je	  licht	  in	  de	  duisternis	  uitzaait,	  de	  kiem	  van	  goedheid	  legtwaar	  er	  een	  tekort	  aan	  
bestaat	  en	  via	  liefde	  en	  God	  gedachten	  het	  goede	  in	  je	  broeders	  stimuleert.	  Maak	  het	  onderscheid	  
tussen	  de	  beperkingen	  van	  de	  persoonlijkheid	  en	  de	  onbegrensdheid	  van	  Gods	  leven	  in	  jou.	  Leef	  om	  

het	  licht	  uit	  te	  zenden,	  wat	  betekent:	  goedheid	  zien	  in	  alles.	  Als	  iets	  er	  niet	  als	  goedheid	  uitziet,	  maak	  
er	  dan	  goedheid	  van.	  Het	  zal	  goed	  en	  eerlijk	  worden	  als	  jij	  je	  blik	  geconcentreerd	  houdt	  op	  God	  en	  
God	  in	  jou,	  want	  God	  ontwikkelt	  zich	  altijd,	  creëert,	  brengt	  goedheid	  voort	  uit	  het	  kwade,	  orde	  uit	  

chaos,	  licht	  uit	  duisternis.	  Let	  goed	  op	  je	  gedachten,	  houdt	  ze	  zuiver	  in	  de	  liefde	  van	  God.	  De	  Meester	  
kijkt	  naar	  het	  hart,	  want	  hij	  weet	  dat	  datgene	  wat	  gezien	  wordt	  in	  het	  hart	  uitgedrukt	  zal	  worden	  in	  
gedachten.	  En	  wat	  uitgedrukt	  wordt	  in	  gedachten	  wordt	  een	  realiteit	  op	  het	  fysieke	  vlak.	  	  

	  

4	  
	  
Sta	  stil	  bij	  schoonheid,	  niet	  bij	  wat	  lelijk	  lijkt.	  Denk	  aan	  alle	  dingen	  die	  lieflijk,	  waar	  en	  goed	  zijn.	  Laat	  
je	  ideaal	  van	  een	  vlekkeloze	  puurheid	  zijn,	  gevat	  in	  de	  liefde	  en	  wijsheid	  van	  je	  Schepper.	  Laat	  je	  	  
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visioen	  hemels	  zijn.	  Denk	  altijd	  aan	  anderen	  met	  tederheid	  en	  begrip,	  niet	  aan	  jezelf	  en	  je	  eigen	  

verlangens.	  Draag	  de	  lieflijkheid	  van	  het	  hemelse	  leven	  in	  je	  hart.	  We	  hebben	  allemaal	  behoefte	  aan	  
geduld	  met	  en	  voor	  elkaar.	  Heb	  daarom	  geduld	  voor	  degenen	  om	  je	  heen,	  wees	  in	  gedachten	  goed	  
voor	  je	  medemens.	  Op	  deze	  manier	  ontwikkel	  je	  je	  bewustzijn	  van	  de	  onzichtbare	  werelden	  en	  het	  

hemelse	  leven.	  Geef	  jezelf	  over	  aan	  puurheid	  en	  liefde,	  zodat	  je	  langs	  je	  levenspad	  goed	  begeleid	  en	  
gestuurd	  kan	  worden.	  Het	  is	  soms	  misschien	  niet	  gemakkelijk	  voor	  je,	  maar	  Gods	  boodschappers	  
werken	  onder	  de	  goddelijke	  wet	  om	  je	  te	  helpen	  bij	  elke	  moeilijke	  bocht	  op	  je	  weg	  en	  naarmate	  je	  

verder	  reist,	  zal	  je	  winnen	  aan	  kracht,	  visie	  en	  licht.	  Ieder	  kan	  als	  individu	  op	  dit	  moment	  beginnen	  
datzelfde	  wondermooie	  licht	  te	  weerspiegelen.	  Geef	  je	  over	  aan	  de	  goddelijke	  wijsheid,	  wetend	  dat	  
wat	  er	  met	  je	  gebeurt	  een	  geschenk	  is,	  een	  kans	  om	  te	  groeien	  in	  liefde	  ende	  goddelijke	  liefde	  steeds	  

dichter	  te	  naderen.	  Denk	  niet	  aan	  het	  leven	  in	  een	  fysiek	  lichaam	  als	  het	  enige	  leven.	  Denk	  aan	  het	  
leven	  als	  eeuwig	  en	  aan	  jezelf	  als	  een	  sprankeling	  van	  dat	  goddelijke	  leven,	  die	  op	  een	  dag	  terugkeert	  

in	  het	  hart	  van	  de	  Zon.	  Absorbeer	  de	  gouden	  stralen	  in	  je	  wezen.	  Rust	  in	  de	  stilte	  van	  je	  ziel	  naast	  het	  
stille	  water	  en	  vraag	  erom	  het	  helende	  licht	  van	  de	  Zoon	  van	  God,	  de	  Christus	  in	  je	  te	  verspreiden.	  
Achter	  jou	  staat	  een	  macht	  die	  groter	  is	  dan	  je	  kunt	  bevatten	  en	  die	  erop	  wacht	  tot	  jij	  een	  kanaal	  

bent.	  Laat	  jouw	  kanaal	  zich	  wijd	  openen	  en	  het	  licht	  door	  je	  heen	  stromen	  om	  de	  hele	  wereld	  te	  
helen	  en	  deze	  op	  te	  heffen	  uit	  dood	  en	  duisternis	  naar	  altijd	  voortdurend	  licht	  en	  altijd	  voortdurende	  
heerlijkheid.	  	  

	  

5	  
	  
Heling	  is	  heel	  mooi	  werk,	  omdat	  wanneer	  je	  je	  er	  helemaal	  aan	  geeft,	  je	  de	  geestelijke	  helers	  en	  Gods	  
engelen	  helpt	  om	  het	  bewustzijn	  te	  verheffen	  van	  de	  massa’s	  zielen	  die	  lijden,	  omdat	  ze	  in	  het	  

donker	  zijn.	  De	  hele	  mensheid	  lijdt	  door	  onwetendheid	  en	  het	  werk	  van	  de	  helende	  engelen	  en	  alle	  
helers	  bestaat	  eruit	  het	  bewustzijn	  te	  verlichten.	  Wanneer	  je	  jezelf	  hebt	  toegewijd	  aan	  helend	  werk,	  
begrens	  je	  werk	  dan	  niet	  door	  alleen	  bezig	  te	  zijn	  met	  fysiek	  zieke	  lichamen,	  want	  dat	  is	  slechts	  één	  

vorm	  van	  heling.	  We	  willen	  je	  eraan	  herinneren	  dat	  zielen	  die	  behoefte	  hebben	  aan	  heling,	  
waaronder	  de	  ziel	  van	  de	  hele	  wereld	  en	  de	  zielen	  van	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  op	  aarde	  leven,	  soms	  

in	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  Grote	  Heler	  worden	  gebracht	  om	  spiritueel	  bijgelicht	  te	  worden,	  om	  
geheeld	  te	  worden	  van	  hun	  spanningen,	  hun	  ziekte	  en	  hun	  verdriet.	  We	  zouden	  willen	  dat	  elke	  heler	  
weet	  dat	  je	  als	  individu	  deel	  bent	  van	  een	  groep	  en	  dat	  wat	  je	  doet	  het	  geheel	  van	  jouw	  specifieke	  

groep	  beïnvloedt.	  Niet	  alleen	  de	  groep	  waarmee	  je	  op	  aarde	  werkt,	  maar	  ook	  de	  hemelse	  groep.	  
Jullie	  wereld	  moet	  het	  geluk	  dat	  voor	  jullie	  bedoeld	  is	  nog	  leren	  voelen.	  Dit	  geluk	  ontstaat	  bij	  ware	  
broederschap,	  de	  broederschap	  van	  de	  geest.	  	  

	  

6	  
	  
De	  eerste	  stap	  op	  je	  weg	  naar	  de	  verwezenlijking	  van	  deze	  broederschap	  is	  dat	  jij	  en	  elkeandere	  ziel	  
je	  innerlijke,	  naar	  binnengerichtelicht	  leert	  volgen,	  dat	  jouleert	  hetzelfde	  licht	  in	  elke	  andere	  zielte	  

herkennen.	  Wij	  achter	  de	  sluier	  zeggen:	  ”Volg	  het	  innerlijke	  licht	  in	  je	  eigen	  hart,	  volg	  de	  innerlijke	  
stem	  en	  je	  zal	  altijd	  in	  broederschap	  met	  elkaar	  zijn”.	  We	  zouden	  graag	  zien	  dat	  je	  dit	  doet	  in	  je	  
leven.	  Loop	  op	  aarde	  rond	  in	  liefde,	  wees	  niet	  alleen	  naar	  gelijkgestemden	  broederlijk,	  maar	  naar	  	  
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iedereen.	  Mijd	  de	  valkuil	  iemand	  als	  je	  vijand	  te	  zien.	  Niemand	  is	  je	  vijand,	  iedereen	  is	  je	  leraar.	  Als	  
jullie	  van	  elkaar	  leren,	  zeg	  dan	  blijmoedig:	  “Dankjewel	  broeder”.	  Dit	  is	  een	  wijze	  geesteshouding.	  Ons	  
werk	  is	  voortdurend	  liefde	  uit	  te	  drukken	  en	  niet	  te	  veroordelen,	  te	  verwijten	  of	  bang	  te	  zijn,	  maar	  in	  

vrede	  te	  leven,	  wetende	  dat	  alles	  zich	  voortbeweegt	  naar	  het	  gewenste	  hoogtepunt.	  De	  daden	  van	  
een	  broeder	  spruiten	  voort	  uit	  de	  geest.	  Daarom	  vragen	  we	  jullie	  de	  komende	  tijd	  voortdurend	  in	  de	  
voetsporen	  van	  het	  bewustzijn	  van	  de	  ongeziene	  Broederschapte	  lopen,	  in	  die	  van	  je	  individuele	  gids	  

en	  het	  grootse	  gezelschap	  van	  Stralenden,	  die	  voor	  altijd	  wonen	  in	  het	  bewustzijn	  van	  het	  licht	  van	  
Christus	  en	  in	  de	  vrede	  en	  het	  geluk	  van	  het	  Christusleven.	  Het	  licht	  van	  de	  Ster,	  het	  licht	  van	  Christus	  
in	  jou	  kan	  en	  zal	  de	  duisternis	  op	  en	  om	  de	  aarde	  verjagen.	  Wie	  weet	  hoe	  je	  dit	  licht	  verspreidt,	  

straalt	  dit	  voortdurend	  met	  liefde	  en	  kracht	  uit.	  	  
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V.	  De	  bron	  van	  alle	  heling	  

	  
Liefde	  geeft	  leven	  aan	  alles:	  de	  basis	  van	  alle	  heling	  is	  liefde.	  	  	  

	  

1	  
	  
Er	  bestaan	  veel	  methoden	  van	  heling,	  maar	  er	  is	  maar	  één	  bron	  waar	  heling	  uit	  voortvloeit.	  Deze	  

bron	  is	  het	  fundament	  van	  leven,	  van	  liefde.	  Dit	  is	  het	  geheim	  van	  alle	  heling	  en	  degenen	  die	  vragen	  
hoe	  je	  kunt	  helen,	  zeggen	  wij:	  leer	  lief	  te	  hebben,	  heb	  lief.	  Voel	  liefde	  in	  je	  hart,	  naar	  de	  God	  in	  
jezelf,naar	  God	  en	  naar	  het	  leven	  en	  de	  natuur.	  Leer	  jezelf	  liefde,	  mededogen	  en	  sympathie	  aan.	  

Erken	  dat	  het	  leven	  bepaald	  wordt	  door	  een	  wet,	  Gods	  wet.	  Wanneer	  de	  mensheid	  zich	  afsplitst	  van	  
Gods	  wet	  ontstaat	  lijden.	  Als	  je	  ‘kruispunten’	  in	  je	  leven	  en	  je	  werk	  ervaart,	  houd	  je	  dan	  
eenvoudigweg	  vast	  aan	  het	  gevoel	  van	  liefde.	  Deze	  liefde	  stroomt	  dan	  door	  alle	  gebieden	  van	  je	  

leven	  en	  brengt	  transformatie	  en	  soms	  wonderen!	  Zoek	  allereerst	  de	  wijsheid	  en	  de	  liefde	  van	  God,	  
zodat	  de	  kracht	  van	  heling	  opgewekt	  wordt	  en	  in	  je	  binnenstroomt.	  Wees	  innerlijk	  stil	  envoel	  respect	  
voor	  de	  Bron	  van	  je	  wezen.	  Wanneer	  je	  de	  Grote	  Geest	  nastreeft	  en	  eert,	  weet	  dan	  dat	  je	  wordt	  

omvat	  en	  doortrokken	  met	  een	  vibrerende	  kracht,	  een	  goddelijke	  energie	  die	  zich	  uitstort	  in	  je	  hart	  
zoals	  de	  zon	  zich	  door	  de	  wolken	  heen	  uitstort.	  Je	  wordt	  gebaad	  in	  dit	  gouden	  licht,	  krijgt	  energie	  
toegevoerd	  door	  de	  stralen	  van	  de	  zon.	  En	  tegelijkertijd	  word	  je	  een	  diepe	  en	  eeuwige	  vrede	  

aangeboden,	  afkomstig	  van	  de	  kennis	  van	  Gods	  liefde	  en	  het	  volgen	  van	  Gods	  wetten.	  
	  

2	  
	  

De	  Meester	  Jezus	  staat	  aan	  het	  hoofd	  van	  de	  helende	  straal.	  Het	  is	  zijn	  speciale	  taak	  om	  de	  mensheid	  
te	  helpen	  contact	  met	  de	  Bron	  van	  leven	  te	  leggen.	  Hij	  komt	  altijd	  naar	  je	  toe	  wanneer	  je	  hem	  echt	  
roept.	  Gewoonlijk	  vraag	  je	  gewoon	  iets	  voor	  jezelf	  of	  voor	  iemand	  anders.	  Geen	  enkele	  echte	  vraag	  

blijft	  onbeantwoord,	  omdat	  die	  een	  trilling	  in	  de	  ziel	  teweegbrengt	  die	  regelrecht	  naar	  de	  Bron	  gaat.	  
De	  vraag	  moet	  echt	  gemeend	  zijn	  en	  voortkomen	  uit	  volledige	  overgave	  van	  de	  ziel	  aan	  de	  wil	  van	  
Gods	  vonk	  in	  jou.	  We	  verzekeren	  je	  dat	  de	  magische	  helende	  kracht	  dan	  werkt.	  Dat	  is	  niet	  slechts	  

fantasie,	  het	  iseen	  effectieve	  wetmatigheid.Als	  je	  je	  best	  doet	  liefde	  tot	  uitvoering	  te	  brengen	  in	  
jezelf,	  in	  je	  leven	  en	  wanneer	  je	  je	  richt	  tot	  de	  Bron	  van	  leven	  in	  je	  wezen,	  diezich	  altijd	  aan	  God	  in	  
jou	  wil	  overgeven,	  kunnen	  en	  zullen	  er	  wonderen	  gebeuren.	  Je	  weet	  misschien	  dat	  Jezus	  bij	  

verschillende	  gelegenheden	  voordat	  hij	  een	  helend	  wonder	  deed,	  zei:	  “Ik	  en	  mijn	  Vader	  zijn	  een”.	  Dit	  
is	  het	  geheim:	  “Ik	  en	  mijn	  Vader	  zijn	  een”.	  Jij	  leert	  net	  als	  elke	  andere	  individuele	  broeder	  dat	  je	  deel	  
bent	  van	  en	  één	  bent	  met	  de	  Grote	  Geest,	  met	  de	  Vader-‐Moeder	  God.	  Je	  ademt	  en	  je	  hart	  klopt	  

tegelijkertijd	  met	  Haar-‐Hem	  God,	  Jij.	  We	  willen	  elke	  aankomende	  heler	  voorstellen	  deze	  meditatie	  zo	  
vaak	  te	  doen	  als	  je	  wilt.	  Lange	  woorden	  zijn	  niet	  nodig.	  Herhaal	  gewoon	  telkens:	  “Vader,	  Moeder,	  wij	  
zijn	  een,	  we	  zijn	  een	  in	  Jou,	  in	  Mij,	  we	  zijn	  Een”.	  	  Als	  je	  deze	  affirmatie	  beoefent,	  ontwikkel	  je	  het	  

vermogen	  om	  God	  kracht	  te	  ontvangen	  en	  uit	  te	  stralen,	  de	  Christuskracht.	  Wij	  zien	  aan	  onze	  kant	  
van	  het	  leven	  hoeveel	  wordt	  opgebouwd	  door	  vragen	  en	  streven.	  Wij	  zien	  een	  lichtstraal,	  een	  kanaal	  	  



21	  

	  
van	  licht	  met	  een	  V-‐	  vorm.	  In	  dit	  kanaal,	  datwordt	  geopend	  door	  het	  individuele	  en	  ingetogen	  

streven,	  stromen	  hemels	  licht,	  hemelse	  begeleiding	  en	  wijsheid	  en	  alle	  hulp	  die	  nodig	  is.	  De	  krachten	  
van	  het	  goddelijke	  werken	  langzaam,	  maar	  volmaakt	  harmonieus.	  Als	  de	  echt	  gemeende	  vraag	  wordt	  
uitgestuurd,	  volgt	  er	  altijd	  een	  antwoord.	  Iemand	  wordt	  altijd	  op	  welke	  manier	  ook	  gebruikt	  om	  te	  

voldoen	  aan	  een	  vraag	  vanuit	  het	  hart.	  Er	  is	  een	  perfect	  hemels	  plan	  aan	  het	  werk.	  Geen	  vraag	  blijft	  
onbeantwoord.	  Ga	  rustig	  verder	  en	  wanneer	  je	  dat	  het	  minst	  verwacht,	  barst	  het	  licht	  over	  je	  pad	  
open	  en	  wordt	  je	  zicht	  helderder.	  Voel	  dat	  je	  een	  vonk	  bent	  van	  het	  stralende	  licht.	  Voel	  dat	  je	  er	  in	  

bent.	  Je	  ademt,	  denkt,	  werkt	  in	  dit	  eeuwige	  leven,	  deze	  eeuwige	  liefde.	  
	  

3	  
	  

De	  basis	  van	  alle	  heling	  is	  liefde,	  zoals	  de	  Grote	  Heler	  zelf	  zei.	  Hij	  zei	  gewoon:	  “Heb	  elkaar	  lief”.	  Dat	  is	  
alles.	  Deze	  liefde	  in	  het	  mensenhart,	  dit	  mededogen,	  dit	  begrip,	  deze	  liefde,	  dat	  is	  wat	  de	  kracht	  van	  
witte	  magie	  is,	  de	  kracht	  van	  de	  Christus,	  de	  kracht	  die	  heelt.	  Omdat	  deze	  liefde	  licht	  is,	  is	  het	  de	  

kracht	  van	  alle	  heling.	  Licht	  heeft	  vele	  kleuren	  en	  bepaalde	  kleuren	  worden	  voor	  bepaalde	  patiënten	  
uitgekozen	  in	  jullie	  helende	  werk,	  maar	  alle	  kleuren	  zijn	  licht	  en	  ontspringen	  vanuit	  het	  licht.	  Licht	  
wordt	  geboren	  uit	  God.	  Licht	  is	  de	  liefde,	  de	  dochter-‐zoon	  van	  de	  Vader-‐Moeder,	  Schepper	  	  van	  

leven.	  Dit	  licht	  wordt	  vereerd	  in	  de	  vorm	  van	  Jezus	  Christus	  en	  universeel	  vereerd	  als	  het	  grote	  licht	  
in	  de	  hemel,	  het	  licht	  van	  de	  Zon.	  Lang	  geleden	  welden	  de	  mystieke	  woorden	  “Laat	  het	  licht	  
schijnen”	  op.	  Er	  bestaat	  een	  trilling	  vanuit	  het	  hart	  van	  God	  in	  jou	  die	  Licht	  uitstraalt.	  Als	  je	  je	  

eenheid	  met	  dat	  licht	  realiseert	  in	  je	  diepste	  wezen	  voel	  je	  de	  kracht	  van	  deze	  woordenin.	  Dan	  zal	  
ook	  jij	  een	  trilling	  uitsturen	  die	  doordringt	  tot	  in	  de	  dichtere	  ether	  van	  het	  fysieke	  vlak.	  Dit	  uitstralen	  
vanuit	  het	  hart	  van	  je	  zendstation	  is	  krachtiger	  dan	  welke	  actie	  dan	  ook.	  	  

	  

4	  
	  
Zonder	  zonlicht,	  dat	  in	  zijn	  essentie	  zowel	  fysiek	  als	  spiritueel	  is,	  zou	  er	  geen	  leven	  bestaan.	  De	  aarde	  

zelf	  is	  vervuld	  van	  dit	  vuur	  van	  de	  zon.	  Een	  ander	  woord	  voor	  dit	  vuur	  is	  liefde,	  die	  het	  leven	  in	  alles	  
en	  iedereen	  is.	  Als	  je	  helder	  kon	  zien,	  zou	  je	  het	  goddelijke	  vuur	  zien	  in	  zelfs	  dingen	  die	  niet	  bezield	  
zijn	  zoals	  metaalsoorten,	  stenen,	  hout;	  die	  pulseren	  allemaal	  met	  kleine	  licht-‐	  en	  vuurvonkjes.	  De	  

hele	  natuur	  pulseert	  mee	  met	  deze	  krachten.	  Als	  je	  naar	  een	  boom	  kijkt	  met	  je	  spirituele	  ogen	  zie	  je	  
veel	  meer	  dan	  de	  stam,	  takken	  en	  bladeren	  van	  die	  boom.	  Dan	  zie	  jehet	  vuur	  rond	  de	  wortels	  in	  de	  
aarde	  schijnen	  en	  opstijgen	  als	  sappen	  die	  pulseren	  door	  elk	  deel	  van	  die	  boom,	  terwijl	  overal	  het	  

licht	  uitstraalt.	  Want	  dit	  goddelijke	  licht	  schijnt	  niet	  alleen	  in	  de	  lucht,	  maar	  overal,	  in	  de	  aarde	  zelf	  en	  
in	  alles	  in	  de	  natuur.	  Deze	  aarde	  is	  niet	  donker	  en	  massief,	  zoals	  ze	  lijkt,	  maar	  een	  ster	  van	  licht.	  Op	  
dezelfde	  manier	  straalt	  de	  geest	  van	  de	  mensheid	  wanneer	  ze	  ontwikkeld	  wordt	  niet	  alleen	  spiritueel	  

licht	  uit	  dat	  zichtbaar	  is	  voor	  helderzienden,	  maar	  een	  werkelijk	  fysiek	  licht.	  Uit	  het	  lichaam	  van	  een	  
meester	  kan	  je	  dit	  licht	  naar	  buiten	  zien	  stralen.	  Dit	  is	  geen	  fantasie,	  het	  is	  een	  feit.	  En	  wat	  een	  
Meester	  kan,	  kan	  jij	  na	  verloop	  van	  tijd	  ook.	  Aan	  diegenen	  van	  jullie	  die	  al	  spirituele	  helers	  zijn	  of	  dat	  

willen	  worden,	  willen	  we	  zeggen	  dat	  het	  allereerst	  essentieel	  is	  om	  afstemming	  te	  bereiken	  tussen	  je	  
diepste	  gedachten	  en	  aspiraties	  en	  de	  grote	  Christusgeest.	  Streef	  ernaar	  verenigd	  te	  worden	  met	  het	  
kosmische	  Licht,	  dat	  licht	  in	  je	  binnen	  te	  voelen	  stromen.	  Leer	  het	  voortdurend	  uit	  te	  stralen,	  niet	  	  
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vanuit	  je	  lippen,	  maar	  vanuit	  je	  diepste	  wezen;	  licht,	  liefde!	  Het	  licht	  laait	  in	  de	  hemel,	  het	  licht	  laait	  

onzichtbaar	  in	  fysieke	  materie.	  	  
We	  zouden	  willen	  dat	  je	  het	  altijd	  aanwezige	  licht	  nooit	  vergeet	  en	  willen	  je	  opnieuw	  herinneren	  aan	  
de	  kracht	  van	  die	  woorden:	  ik	  ben	  de	  wederopstanding	  en	  het	  leven.	  Naarmate	  je	  vaker	  op	  deze	  

woorden	  mediteert,	  begrijp	  je	  de	  betekenis	  meer	  en	  meer	  en	  ben	  je	  je	  bewust	  van	  de	  warme	  gloed	  
van	  het	  licht	  en	  de	  kracht	  die	  in	  je	  omhoog	  komen,	  opgeroepen	  door	  de	  God	  binnenin	  je	  hart.	  	  
	  

5	  
	  
We	  geven	  je	  een	  sacrale	  stroomstoot.	  Misschien	  voelen	  sommigen	  zich	  er	  niet	  klaar	  voor,	  maar	  
vertrouw	  erop	  dat	  dit	  nu	  het	  juiste	  moment	  is	  voor	  jou.	  Elke	  individuele	  ziel	  kan	  proberen	  te	  

begrijpen	  wat	  bedoeld	  wordt	  met	  het	  innerlijke	  licht.	  Elke	  individuele	  ziel	  kan	  zich	  geven	  aan	  hulp	  
aan	  de	  mensheid.	  Hulp	  op	  het	  uiterlijke	  vlak	  is	  waardevol,	  hulp	  op	  het	  innerlijke	  vlak,	  in	  de	  stilte	  is	  
van	  nog	  grotere	  waarde.	  Je	  kan	  de	  mensheid	  op	  geen	  grootsere	  manier	  helpen	  dan	  door	  een	  

instrument	  	  van	  de	  krachten	  van	  het	  licht	  te	  worden.	  De	  stralen	  van	  licht	  die	  door	  je	  heen	  kunnen	  
stromen,	  kennen	  geen	  grenzen	  en	  strekken	  zich	  over	  de	  gehele	  aarde	  uit.	  Als	  je	  vanaf	  onze	  kant	  van	  
het	  leven	  zou	  kunnen	  zien,	  kon	  je	  grootse	  lichtstralen	  als	  zoeklichten	  uit	  zien	  gaan	  wanneer	  groepen	  

samenkomen	  om	  het	  licht	  uit	  te	  zenden.	  Je	  zou	  stralen	  vanuit	  de	  hele	  wereld	  als	  zoeklichten	  in	  de	  
lucht	  zien.	  Zelfs	  alleen	  kun	  je	  dit	  prachtige	  en	  ware	  Licht,	  het	  Christuslicht,	  de	  Christusliefde	  
uitzenden.	  We	  leren	  je	  het	  met	  een	  doel	  en	  met	  kennis	  te	  richten.	  We	  willen	  je	  ook	  met	  

zorgvuldigheid	  wijzen	  op	  de	  manier	  om	  het	  ware	  licht	  van	  het	  onwaarachtige	  te	  onderscheiden.	  Dit	  is	  
nodig	  wanneer	  de	  geest	  in	  het	  fysieke	  lichaam	  aanwezig	  is,	  omdat	  de	  invloed	  van	  het	  lichaam	  en	  
overheersingdoor	  de	  aardse	  geest	  daneen	  rol	  spelen.De	  stem	  van	  het	  aardse	  verstand	  kan	  zo	  

gemakkelijk	  worden	  misverstaan	  voor	  de	  stem	  van	  de	  spirituele	  geest,	  het	  echte	  licht.	  Het	  echtelicht	  
overheerst	  niet.	  De	  ziel	  die	  zich	  laat	  leiden	  door	  het	  echte	  licht	  denkt	  niet	  louter	  aan	  zichzelf,	  het	  zelf	  
wordt	  vergeten	  door	  gedachten	  aan	  anderen.	  Als	  je	  stem	  je	  ertoe	  aanspoort	  egoïstisch	  te	  handelen	  

dan	  kan	  je	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  het	  een	  onwaarachtige	  boodschap	  is.	  Het	  echte	  licht	  is	  een	  
zachtaardige	  liefde	  die	  in	  je	  opkomt	  en	  je	  ertoe	  brengt	  met	  begrip	  en	  respect	  naar	  de	  wereld	  te	  

kijken.	  Herinner	  je	  dat	  respect.	  Wanneer	  je	  de	  ziel	  van	  je	  zuster/broeder	  respecteert,	  respecteer	  je	  
haar/zijn	  leven	  op	  elke	  mogelijke	  manier.	  Er	  is	  een	  enorm	  groeipotentieel	  aan	  respect	  voor	  elkaar!	  
Dit	  respect,	  deze	  zachtaardige	  houding	  van	  begrip	  dat	  tussen	  mensen	  heen	  en	  weer	  stroomt,	  is	  een	  

kwaliteit	  die	  naar	  buiten	  gebracht	  kan	  worden	  door	  een	  aanstaande	  heler.	  
	  

6	  
	  
Als	  de	  Ster	  in	  je	  is	  en	  je	  dat	  licht	  uitstraalt,	  help	  je	  alle	  levende	  wezens.	  	  

Wij	  in	  de	  wereld	  van	  de	  geest	  zouden	  jullie	  innigermet	  elkaar	  willen	  verbinden.	  We	  zouden	  jullie	  van	  
hart	  tot	  hart	  samen	  willen	  brengen,	  zodat	  jullie	  werken	  als	  een	  grootse	  Ster	  van	  licht.	  Wanneer	  je	  de	  
Ster	  visualiseert	  en	  deze	  uitzendt,	  sturen	  jullie	  puur	  licht	  de	  wereld	  in.	  Jullie	  zijn	  de	  wereld	  echt	  aan	  

het	  helen.	  Bij	  elke	  dienst	  in	  de	  White	  Eagle	  lodge	  word	  je	  gevraagd	  de	  zespuntige	  Ster	  te	  visualiseren	  
door	  de	  kracht	  van	  je	  gedachten.	  Deze	  Ster	  staat	  voor	  het	  goddelijke	  Licht,	  het	  Christuslicht.	  
Wanneer	  jullie	  je	  concentreren	  op	  de	  stralende	  Ster,	  de	  Christus	  Ster	  verlicht	  deze	  de	  hele	  atmosfeer,	  	  
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de	  hele	  ether.	  We	  herinneren	  jullie	  nogmaals	  aan	  de	  kracht	  van	  de	  ster	  om	  de	  hele	  mensheid	  en	  de	  
aarde	  zelf	  te	  helpen.	  Niets	  dan	  goeds	  wordt	  bereikt	  als	  je	  je	  verbindt	  met	  de	  ster.	  Train	  jezelf	  erin	  je	  
te	  concentreren	  op	  dat	  symbool	  van	  het	  Christusleven,	  de	  stralende	  zespuntige	  Ster,	  want	  deze	  zal	  je	  

feilloze	  gids	  zijn	  naar	  de	  toestand	  van	  perfecte	  heling.	  Wanneer	  je	  twijfelt	  of	  iets	  mist,	  kijk	  dan	  altijd	  
naar	  de	  Ster.	  Visualiseer	  dat	  die	  boven	  je	  schijnt	  met	  stralen	  die	  neerstromen	  in	  je	  hoofd	  en	  hart	  en	  
die	  je	  omgeven	  met	  een	  aura	  van	  licht.	  Als	  instrument	  voor	  dit	  helende	  licht	  van	  de	  Christus	  Ster	  kun	  

je	  zoveel	  meer	  doen	  dan	  op	  eigen	  kracht.	  Door	  de	  gedachte	  aan	  de	  Ster	  in	  je	  hart	  te	  dragen,	  werk	  je	  
altijd	  voor	  je	  mede-‐wezens.	  Je	  kunt	  niet	  anders.	  Het	  licht	  van	  de	  ster	  verandert	  elke	  duisternis	  in	  
licht;	  licht	  zal	  elke	  duisternis	  absorberen.	  	  

	  

7	  
	  
Wanneer	  je	  helend	  licht	  wilt	  uitstralen	  vanuit	  de	  Christus	  Ster,	  denk	  dan	  gewoon	  aan	  God,	  heb	  lief	  en	  

zie	  de	  kwestie	  of	  persoon	  die	  je	  wilt	  helpen	  in	  de	  ster.	  Je	  hoeft	  mentaal	  niet	  hard	  te	  werken,	  heb	  
simpelweg	  lief.	  Wees	  bij	  het	  uitstralen	  van	  de	  Ster	  goedaardig.	  Wees	  niet	  kritisch,	  maar	  zachtmoedig	  
en	  liefhebbend,	  terwijl	  je	  je	  ziel	  laat	  samenvallen	  met	  het	  kosmische	  leven.	  Zeg	  tegen	  jezelf:	  “De	  

Vader	  en	  ik	  zijn	  één,	  de	  Vader	  en	  wij	  zijn	  allen	  één”.	  Zo	  wordt	  de	  Ster	  opgebouwd	  en	  stroomt	  het	  licht	  
uit	  jou	  en	  uit	  het	  eenvoudige	  verenigde	  gezelschap	  van	  broeders	  op	  aarde	  en	  in	  de	  wereld	  van	  licht.	  
Denk	  hieraan	  wanneer	  je	  je	  Ster	  uitstraalt.	  Wees	  telkens	  wanneer	  je	  in	  het	  licht	  van	  de	  Christus	  Ster	  

kijkt	  stabiel	  en	  standvastig.	  Als	  je	  zoals	  sommigen	  alleen	  werkt	  en	  wanneer	  je	  als	  groep	  werkt,	  wat	  
sommigen	  van	  jullie	  voortdurend	  doen,	  houdt	  je	  ziel	  dan	  stabiel	  en	  creëer	  in	  je	  zielenvisie	  een	  Ster	  
zonder	  beperking.	  Wat	  je	  persoonlijke	  behoefte	  ook	  is,	  je	  ervaart	  meer	  gemak,	  kracht	  en	  vrede	  in	  je	  

ziel	  wanneer	  je	  deze	  altijd	  stralende	  ster	  voortdurend	  in	  de	  ether	  creëert	  en	  aanschouwt.	  De	  Ster	  is	  
niet	  alleen	  een	  grootse	  kosmische	  kracht,	  het	  is	  ook	  een	  tedere,	  liefhebbende,	  begeleidende	  kracht,	  
een	  beschermende	  kracht	  in	  je	  eigen	  leven.	  Als	  jullie	  je	  kunnen	  overgeven	  aan	  de	  lieflijke	  en	  

verrukkelijke	  uitstraling	  van	  de	  Ster	  ga	  je	  merken	  dat	  je	  pad	  er	  een	  van	  licht	  en	  geluk	  en	  
zachtmoedige	  vrede	  wordt.	  Aarzel	  niet	  op	  je	  weg,	  houd	  je	  blik	  op	  de	  Ster	  en	  herinner	  je	  dat	  je	  de	  

mensheid	  helpt	  met	  je	  moed	  en	  standvastigheid	  en	  dat	  je	  je	  eigen	  doeldientevenals	  dat	  van	  de	  
broederschap	  en	  de	  komst	  van	  het	  licht	  op	  aarde,	  op	  het	  fysieke	  plan.	  	  
	  

8	  
	  

Er	  valt	  voor	  jullie	  zo	  veel	  te	  leren	  over	  de	  goddelijke	  magie	  die	  in	  het	  hart	  van	  de	  Ster	  ligt.	  Twijfel	  er	  
nooit	  aan	  dat	  de	  Ster	  door	  alles	  in	  je	  fysieke	  leven	  heen	  straalt.	  Zij	  vertegenwoordigt	  de	  
Christuskracht	  en	  de	  Christusliefde	  in	  het	  menselijk	  leven.	  Straal	  het	  licht	  van	  de	  Ster	  overal	  met	  

liefde	  en	  mildheid	  uit.	  Niet	  door	  te	  forceren,	  maar	  door	  het	  zaadje	  in	  het	  hart	  van	  ieder	  mens	  
zachtaardig	  met	  zonneschijn	  en	  waterte	  overgieten.	  Denk	  aan	  het	  effect	  van	  miljoenen	  mensen	  in	  de	  
wereld	  die	  het	  licht	  uitstralen.	  Denk	  aan	  het	  effect	  van	  miljoenen	  mensen	  in	  de	  wereld	  die	  gedachten	  

aan	  zichzelf,	  aan	  meer	  voor	  zichzelf	  en	  aan	  zelfbescherming	  achter	  zich	  laten	  en	  één	  gedachte	  aan	  
vrede	  en	  broederschap	  de	  boventoon	  laten	  voeren.Die	  vrouwen	  en	  mannen	  helpen	  zoals	  Christus	  
dat	  deed.	  Als	  je	  de	  Ster	  in	  gedachten	  houdt,	  als	  je	  denkt	  aan	  de	  betekenis	  van	  de	  Ster	  word	  je	  een	  

schepper	  voor	  de	  Ster.	  Als	  je	  voor	  je	  geestesoog	  het	  symbool	  van	  de	  Ster	  ziet	  en	  die	  Ster	  visualiseert	  	  
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in	  elke	  niet	  harmonieuze	  of	  laten	  we	  zeggen	  nog	  onvolgroeide	  situatie	  word	  je	  ingezet	  als	  een	  
instrument	  dat	  harmonie,	  een	  goede	  denkwijze	  en	  goede	  daden	  in	  anderen	  teweegbrengt.	  Je	  straalt	  
het	  licht	  uit	  en	  vraagt	  goeds	  voor	  je	  eigen	  land	  en	  voor	  anderen.	  De	  Broederschap	  vertelt	  je	  dat	  de	  

hele	  wereld	  behoefte	  heeft	  aan	  je	  licht	  en	  je	  liefde.	  Ga	  rustig	  door	  met	  je	  werk	  en	  kijk	  naar	  het	  
langzame,	  maar	  onmiskenbare	  effect	  van	  de	  ster	  op	  de	  leiders	  van	  alle	  landen.	  Uit	  de	  donkere	  wereld	  
van	  materialisme	  zullen	  jullie	  langzaam	  maar	  zekerkleine	  groene	  plantenscheutjes	  zien	  opkomen	  

alsof	  het	  lichtstraaltjes	  zijn.	  Want	  net	  zoals	  de	  natuur	  in	  rustte	  werk	  gaat,	  groeit	  en	  ontvouwt	  ook	  het	  
spirituele	  leven	  zichin	  rust	  en	  bijna	  onwaarneembaar.	  Blijf	  deze	  gedachte	  onophoudelijk	  koesteren.	  
Vraag	  om	  het	  in	  rust	  en	  langdurig	  in	  je	  mee	  mogen	  dragen	  van	  de	  gedachte	  aan	  de	  kracht	  van	  God,	  

de	  Christuskracht,	  het	  Christuslicht.	  Heb	  je	  deze	  inzet?	  We	  zeggen	  je	  dat	  de	  gastheren	  in	  de	  hemel	  er	  
op	  voorbereid	  zijn	  en	  op	  wachten	  om	  je	  te	  helpen.	  Het	  licht	  van	  Christus	  behoedt	  de	  mensheid,	  
alleen	  al	  deze	  houding	  is	  de	  behoeder	  vande	  wereld.	  	  
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VI	  Helende	  zegen	  

	  
Ontwikkel	  de	  geest	  in	  jezelf	  en	  draag	  bij	  aan	  het	  spiritueel	  worden	  van	  al	  het	  leven.	  	  

	  

1	  
	  
Herinner	  je	  in	  het	  helend	  werk	  dat	  je	  helemaal	  los	  van	  het	  helen	  van	  het	  fysieke	  lichaam	  iets	  

belangrijkers	  doet.	  Je	  helpt	  bij	  het	  opbouwen	  van	  een	  prachtig	  huis	  van	  God,	  de	  tempel	  van	  God:	  het	  
individu.	  Je	  laat	  niet	  alleen	  pijn	  wegsmelten	  en	  heelt	  niet	  alleen	  de	  disharmonie	  in	  het	  lichaam,	  maar	  
helpt	  het	  individu	  ook	  aan	  kracht	  en	  spiritualiteit	  te	  winnen.	  Wat	  een	  magnifiek	  werk!	  Dit	  vraagt	  van	  

elke	  heler	  zich	  te	  concentreren	  op	  het	  spiritueel	  worden	  van	  het	  eigen	  bewustzijn	  en	  van	  al	  het	  
leven.	  Dit	  is	  waarom	  helers	  er	  van	  nature	  naar	  streven	  hun	  eigen	  tempel	  te	  zuiveren.	  Stel	  je	  een	  
perfecte	  tempel	  van	  heling	  voor	  en	  terwijl	  je	  die	  ziet	  of	  visualiseert,	  voel	  je	  de	  fonkeling	  van	  het	  leven	  

hier	  in	  de	  geest.	  Deze	  is	  voor	  jou	  en	  is	  deel	  van	  jou.	  Het	  doel	  van	  je	  incarnatie	  is	  dat	  je	  steeds	  sterker	  
wordt	  in	  het	  spirituele	  licht	  en	  de	  spirituele	  kracht,	  zodat	  je	  de	  uitstraling	  van	  je	  spirituele	  leven	  laat	  
doorschijnen	  naar	  je	  dagelijks	  leven.	  	  

Niets	  doet	  er	  meer	  toe	  dan	  dit	  spirituele	  leven	  in	  jou.	  Het	  is	  de	  sleutel	  tot	  de	  hemel,	  zowel	  de	  hemel	  
op	  aarde	  als	  de	  hemelse	  wereld	  na	  de	  dood.	  Geestelijke	  kracht	  kent	  geen	  beperkingen.	  Met	  
vermogens	  zoals	  helder=zien,	  -‐voelen	  of	  -‐weten	  ben	  je	  afhankelijk	  van	  bepaalde	  gesteldheden	  van	  

het	  menselijk	  lichaam	  en	  het	  menselijk	  leven,	  maar	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  spirituele	  gaven	  wordt	  je	  
vermogen	  om	  toegang	  te	  hebben	  tot	  de	  ongeziene	  rijken	  onbeperkt.	  	  
	  

2	  
	  
Heldere	  vermogens	  zijn	  nuttig,	  maar	  herinner	  je	  dat	  deze	  alleen	  toegang	  geven	  tot	  de	  heldere	  
gebieden	  direct	  om	  de	  aarde	  heen.	  Diegenen	  van	  jullie	  die	  hun	  vermogen	  tot	  echte	  spirituele	  

helderheid	  willen	  ontwikkelen,	  kunnen	  streven	  naar	  het	  innerlijke	  mysterie	  van	  hun	  eigen	  wezen.	  
Open	  je	  voor	  je	  hogere	  zelf,	  je	  hemelse	  zelf	  en	  wat	  dan	  aan	  je	  onthuld	  wordt,	  is	  niet	  je	  fantasie,	  maar	  
waarheid.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  ieder	  deze	  waarheid	  leert	  kennen	  in	  de	  loop	  van	  zijn	  incarnatie.	  	  

Je	  kan	  denken	  dat	  je	  je	  alleen	  in	  de	  geest,	  ver	  weg	  van	  de	  aardse	  omstandigheden	  diepgaande	  
kosmische	  waarheden	  eigen	  kan	  maken,	  maar	  juist	  terwijl	  je	  in	  een	  fysiek	  lichaam	  bent,	  kan	  je	  
ervaren	  dat	  jij	  geest	  bent,	  dat	  jij	  de	  Grote	  Geest	  belevendigt	  en	  in	  je	  wezen	  draagt.	  En	  dat	  er	  achter	  

jou	  een	  macht	  staat,	  een	  levenskracht	  die	  jouwkrachtbron,	  je	  gids	  en	  helper	  is.	  Sluit	  je	  af	  voor	  de	  
duistere	  en	  onbewuste	  kanten	  van	  het	  aardse	  leven.	  Stijg	  op	  naar	  je	  hoger	  zelf	  en	  onmiddellijk	  voel	  je	  
de	  toestroomvan	  levenskracht,	  helende	  kracht	  envan	  de	  wijsheid,	  de	  liefde	  en	  kracht,	  de	  blijheid	  en	  

vrede	  die	  van	  God	  afkomstig	  zijn.	  Trek	  je	  elke	  dag	  een	  moment	  terug	  uit	  het	  tumult	  van	  de	  uiterlijke	  
wereld	  en	  voel	  de	  aanwezigheid	  van	  je	  nobele	  hemelse	  zelf.	  Kijk	  naar	  dat	  zelf	  voor	  begeleiding	  en	  
inspiratie	  in	  je	  leven.	  Wees	  sterk	  en	  evenwichtig	  en	  in	  waarheid	  naar	  dat	  doordragende	  zelf.	  	  
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Wij	  herinneren	  jullie	  eraan	  dat	  er	  twee	  aspecten	  zijn	  in	  je	  leven.	  Je	  weet	  dit	  al,	  maar	  we	  willen	  het	  

voor	  je	  benadrukken.	  Helaas	  denken	  sommige	  mensen	  dat	  ze	  alleen	  de	  persoonlijkheid	  zijn	  die	  ze	  
kennen	  op	  dit	  fysieke	  vlak,	  maar	  herinner	  je	  dat	  slechts	  een	  heel	  klein	  deel	  van	  jou	  gevat	  is	  in	  het	  
fysieke	  leven.	  Wat	  zich	  manifesteert	  via	  het	  lichaam	  is	  alleen	  de	  punt	  van	  de	  driehoek.	  God	  heeft	  jou	  

de	  kracht	  gegeven	  om	  je	  hoger	  zelf	  te	  realiseren	  en	  er	  contact	  mee	  te	  hebben.	  Neem	  elke	  dag	  als	  je	  
wakker	  wordt	  en	  regelmatig	  in	  de	  loop	  van	  de	  dag	  even	  pauze,	  vooral	  wanneer	  je	  overweldigd	  wordt	  
door	  de	  dingen	  van	  het	  fysieke	  leven	  en	  herinner	  je	  dat	  het	  je	  kleine	  zelf	  is,	  de	  menselijke	  

persoonlijkheid	  die	  op	  de	  proef	  wordt	  gesteld.	  Begrijp	  dan	  dat	  boven	  je	  in	  de	  onzichtbare	  gebieden	  
het	  grootsere	  zelf,	  het	  Christus	  zelf	  bestaat.	  Kijk	  in	  die	  vorm	  van	  schitterende	  kleuren,	  dat	  stralende	  
leven	  en	  je	  voelt	  de	  oneindige	  kracht	  in	  je	  persoonlijkheid	  stromen.	  Je	  wordt	  je	  boven	  je	  

persoonlijkheid	  uit	  bewust	  van	  een	  zelf	  dat	  onbeperkt	  is,	  dat	  in	  God	  leeft.	  En	  in	  dit	  hoger	  zelf	  kan	  je	  je	  
oudere	  broeders	  ontmoeten	  en	  een	  zijn	  met	  alle	  broeders	  met	  wie	  je	  verlangt	  te	  werken	  voor	  de	  
spirituele	  vooruitgang	  van	  de	  hele	  mensheid.	  Alleen	  in	  je	  kleine	  zelf	  ken	  je	  scheiding	  en	  angst.	  Rijs	  

boven	  je	  kleine	  zelf	  uit	  en	  raak	  op	  die	  manier	  gehuld	  in	  de	  liefde	  van	  God	  in	  jou	  en	  van	  de	  geest.	  Door	  
lief	  te	  hebben	  en	  de	  verzoeken	  van	  de	  Grote	  Geest	  van	  liefde	  te	  volgen	  zet	  je	  de	  spirituele	  krachten	  
in	  beweging,	  waarmee	  je	  je	  diepste	  en	  hoogste	  bewustzijn	  afstemt	  op	  de	  Bron	  van	  Al	  Dat	  Is	  en	  

ontvang	  je	  in	  dat	  bewustzijn	  stromen	  van	  licht	  en	  kracht	  van	  Christus,	  die	  louter	  liefde	  en	  licht	  is.	  In	  
de	  stilte	  diep	  in	  je	  hart	  word	  jij	  je	  bewust	  van	  de	  liefde	  van	  God	  en	  van	  de	  liefde	  en	  wijsheid	  van	  die	  
grootten	  die	  leven	  en	  werken	  voor	  hun	  jongere	  broeders.	  Laten	  wij	  onszelf	  uittillen	  boven	  de	  

kleinheid	  van	  het	  kleine	  zelf	  en	  in	  eenheid	  zijn	  met	  de	  Grootse	  en	  universele	  geest,	  God.	  	  
	  

4	  
	  

Vrouwen	  en	  mannen	  zullen	  in	  deze	  nieuwe	  tijd	  weten	  dat	  ze	  geest,	  pure	  geest	  zijn	  en	  dat	  hen	  
bepaalde	  voertuigen	  of	  lichamen	  zijn	  gegeven	  om	  een	  heel	  mooie	  kwaliteit	  liefde	  in	  de	  uiterlijke	  
manifestatie	  tot	  uiting	  te	  brengen.	  Dit	  is	  het	  doel	  van	  het	  leven	  op	  aarde.	  Wanneer	  je	  mediteert	  op	  

deze	  waarheid,	  besef	  je	  de	  diepgang	  hiervan	  en	  wat	  deze	  kan	  betekenen	  voor	  elk	  levend	  wezen.	  Wij	  
geloven	  stellig	  dat	  de	  Grote	  Geest	  die	  meekijkt	  met	  ieder	  mens	  hem	  dit	  grote	  geschenk	  van	  het	  zaad	  
van	  liefde	  in	  het	  menselijk	  hart	  heeft	  gegeven.	  Het	  oog	  heeft	  niet	  gezien	  en	  het	  oor	  heeft	  niet	  

gehoord	  van	  de	  heerlijkheid	  en	  pracht	  die	  voor	  jou	  en	  voor	  ieder	  in	  het	  koninkrijk	  van	  zuivere	  
goddelijke	  liefde	  worden	  voorbereid.	  In	  het	  tijdperk	  van	  de	  Waterman,	  dat	  de	  wereld	  nu	  binnen	  is	  
gegaan,	  zal	  je	  een	  toename	  van	  geestelijke	  en	  spirituele	  groei	  zien!	  Zij	  gaan	  hand	  in	  hand.	  De	  nieuwe	  

tijd	  brengt	  mannen	  en	  vrouwen	  hogere	  kennis	  van	  heling.	  De	  sluier	  tussen	  de	  wereld	  van	  materie	  en	  
die	  van	  de	  geest	  wordt	  weggenomen	  en	  er	  wordt	  een	  ware	  eenheid	  van	  geest	  opgebouwd.	  De	  dood	  
wordt	  opgenomen	  in	  de	  zegen	  van	  de	  Christus	  Geest	  die	  de	  overhand	  krijgt	  in	  het	  menselijk	  leven.	  

Vaak	  sputteren	  mensen	  tegen,	  denkend	  dat	  het	  gouden	  tijdperk	  maar	  een	  droom	  is.	  Maar	  zoals	  we	  
goed	  weten	  en	  uit	  ervaring	  kunnen	  vertellen,	  creëren	  dromen	  uiteindelijk	  uiterlijke	  omstandigheden.	  
Zonder	  visioen	  gaan	  mensen	  onderuit.	  Dus	  behoud	  je	  dromen	  en	  ga	  door	  met	  doorgaan.	  Sommige	  

mensen	  kunnen	  dit	  niet	  en	  vallen	  naast	  hun	  pad	  in	  slaap.	  Ze	  raken	  ontmoedigd,	  keren	  om,	  gaan	  een	  	  
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hellinkje	  af	  en	  slapen	  in.	  Maar	  de	  ziel	  die	  volhoudt	  en	  doorgaat	  met	  doorgaan	  bereikt	  het	  einddoel	  

van	  spirituele	  vrijheid.	  	  
	  

5	  
	  

Je	  hoort	  regelmatig	  over	  het	  symbool	  van	  de	  lelie	  dat	  door	  spirituele	  leraren	  wordt	  genoemd	  of	  in	  
meditatie	  wordt	  gebruikt.	  De	  lelie	  op	  het	  wateroppervlak	  is	  een	  oud	  symbool	  van	  het	  zich	  
openvouwen	  van	  spirituele	  talenten.	  Om	  die	  reden	  hebben	  we	  sommigen	  van	  jullie	  die	  hun	  spirituele	  

gaven	  willen	  ontwikkelen	  gevraagd	  om	  eerst	  de	  ogen	  en	  oren	  te	  sluiten	  voor	  al	  het	  fysiek-‐materiële	  
om	  je	  heen	  en	  in	  je	  geest	  een	  beeld	  te	  creëren	  van	  harmonieuze,	  zon	  overgoten	  tuinen	  waar	  je	  
bloemenzeeën	  ziet.	  We	  doen	  je	  de	  suggestie	  in	  gedachten	  door	  de	  tuinen	  te	  lopen	  tot	  je	  bij	  een	  

fontein	  van	  licht	  komt	  .	  Visualiseer	  die	  fontein	  als	  sprankelend	  licht,	  ga	  er	  onder	  staan	  en	  laat	  de	  
lichtvonken	  over	  je	  heen	  stromen	  en	  je	  weer	  helemaal	  opladen.	  Adem	  langzaam	  en	  rustig	  in.	  En	  
adem	  weer	  uit.	  Blijf	  ademen	  in	  dit	  licht.	  Nu	  is	  elk	  atoom	  in	  je	  lichaam	  opgeladen	  met	  dit	  licht,	  dat	  het	  

perfecte	  leven	  in	  zich	  draagt.	  Loop	  nu	  door	  de	  tuinen	  heen,	  door	  het	  wijd	  open	  hek	  naar	  die	  meest	  
innerlijke	  heilige	  plaats.	  Binnenin	  die	  innerlijke	  tempel	  zie	  je	  het	  stille	  water,	  puur	  en	  sereen	  en	  zo	  
helder.	  Het	  kalme	  water	  van	  de	  geest	  is	  helder	  als	  kristal.	  Je	  kan	  in	  dit	  water	  kijken	  en	  de	  

weerspiegeling	  van	  jezelf	  zien,	  want	  de	  wateren	  van	  de	  geest	  vertellen	  de	  waarheid.	  Op	  het	  
oppervlak	  zie	  je	  de	  waterlelie	  of	  lotus,	  zuiver	  wit	  met	  een	  gouden	  hart;	  wit	  en	  goud,	  symbolen	  van	  
puurheid	  en	  goddelijke	  intelligentie.	  Rust	  in	  kalme	  innerlijkereflectie	  op	  deze	  volmaakte	  bloem.	  	  
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Kun	  je	  nu	  opnieuw	  een	  tempel	  van	  de	  Ster	  Broederschap	  visualiseren	  vol	  met	  ontelbare	  broeders	  in	  

wittegewaden	  die	  respect	  tonen	  aan	  hun	  Schepper?Kan	  je	  de	  muziek	  van	  de	  lichtsferen	  horen	  en	  
beseffen	  dat	  elke	  gebeurtenis	  in	  de	  menselijke	  levens	  van	  deze	  in	  het	  witgeklede	  broeders	  heeft	  
bijgedragen	  aan	  het	  creëren	  van	  deze	  hemelse	  muziek?	  Ze	  hebben	  geleden,	  ze	  hebben	  vreugde	  en	  

pijn	  gekend	  net	  zoals	  jullie	  op	  aarde	  vreugde	  en	  pijn	  kennen.	  Maar	  de	  vreugde	  en	  het	  verdriet	  van	  
het	  menselijk	  leven	  zijn	  draden	  die	  gebruikt	  worden	  om	  het	  huwelijksgewaad	  van	  de	  Geest	  te	  weven	  
dat	  geen	  ziel	  kan	  missen	  wanneer	  hij	  de	  hemelse	  wereld	  binnen	  gaat.	  De	  talloze	  zielen	  in	  dit	  visioen	  

die	  samen	  het	  grootse	  gezelschap	  van	  de	  hemel	  vormen,hebben	  de	  moeilijkheden	  van	  aardse	  
droefheid	  en	  vreugden	  doorleefd.	  Zonder	  dit	  weerwerk	  hadden	  zij	  dit	  gewaad,	  waardoor	  zij	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  de	  hemelse	  staat	  van	  leven,	  niet	  kunnen	  weven.	  Ingetogen	  rond	  het	  altaar	  

in	  de	  Tempel	  van	  de	  Ster,	  de	  handen	  ineen	  en	  verheven	  eren	  zij	  het	  voortdurend	  groeiende	  licht	  van	  
het	  juweel	  in	  de	  lotus.	  Streef	  in	  je	  dagelijkse	  meditaties	  naar	  dit	  juweel	  in	  het	  hart	  van	  de	  lotus,	  want	  
hierin	  vind	  je	  alle	  wijsheid.	  Je	  leert	  direct	  naar	  het	  juweel	  te	  gaan	  en	  met	  een	  teder	  hart,	  met	  de	  

intelligentie	  van	  je	  hart	  de	  waarheid	  te	  omvatten.	  Je	  weet	  niets	  en	  alles.	  Je	  denkt	  met	  je	  hartgeest,	  
met	  je	  intuïtie.	  Richt	  je	  blik	  altijd	  naar	  binnen.	  De	  straal	  van	  intuïtie	  is	  als	  het	  gesproken	  woord	  voor	  
je,	  als	  Gods	  stem	  die	  je	  de	  waarheid	  vertelt.	  Oordeel	  niet,	  opdat	  jij	  ook	  niet	  geoordeeld	  wordt.	  Als	  je	  

voortdurend	  kijkt	  vanuit	  de	  zachtmoedige	  liefde	  van	  het	  Christushart	  zal	  je	  niemand	  anders	  dan	  
jezelf	  beoordelen.	  Laat	  deze	  meditatie	  en	  deze	  woorden	  je	  inspireren	  en	  je	  verder	  leiden	  op	  je	  pad	  
om	  een	  echte	  heler	  te	  worden.	  	  
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7	  
	  
De	  Broederschap	  van	  de	  Ster	  brengt	  je	  liefde	  en	  zegen,	  zegen	  op	  je	  werk.	  Elke	  menselijke	  en	  

spirituele	  behoefte	  wordt	  vervuld	  wanneer	  je	  uitziet	  naar	  het	  zachtmoedige	  hart	  van	  Christus.	  Zoek	  
telkens	  wanneer	  je	  gaat	  helen	  eerst	  hetaltaar	  op,	  maak	  vanuit	  je	  hart	  chakra	  contact	  met	  de	  Zoon,	  
met	  de	  Grote	  Heler	  en	  terwijl	  je	  dat	  doet	  en	  het	  leven	  en	  licht	  van	  je	  Schepper	  inademt,	  raak	  je	  

gevuld	  met	  en	  vervuld	  van	  de	  helende	  kracht	  die	  door	  je	  heen	  stroomt.	  Dit	  is	  de	  kracht	  van	  liefde.	  De	  
kracht	  van	  liefde	  brengt	  wonderen	  teweeg	  in	  je	  leven.	  Goddelijke	  liefde	  vervult	  elke	  menselijke	  
behoefte.	  

We	  verlaten	  jullie	  met	  een	  gevoel	  van	  diepe	  geborgenheid	  en	  vrede.	  Focus	  je	  gedachten	  en	  stel	  je	  
vertrouwen	  in	  God	  in	  jezelf.	  Laat	  niets	  je	  storen,	  stem	  je	  af	  op	  Al	  goed,	  op	  God.	  Leg	  je	  hand	  in	  de	  
hand	  van	  de	  goddelijke	  Zoon,	  Christus	  zelf	  en	  geen	  disharmonie	  kan	  je	  raken,	  niets	  kan	  je	  pijn	  doen.	  

Dit	  is	  eeuwige	  waarheid.	  Laat	  vrede	  in	  je	  hart	  zijn.	  Zoek	  ware	  wijsheid	  van	  de	  geest,	  de	  wijsheid	  die	  
de	  wet	  van	  God	  onderscheidt,	  die	  door	  het	  leven	  heen	  werkt	  en	  die	  onderscheid	  maakt	  tussen	  de	  
dingen	  die	  ertoe	  doen,	  het	  echte	  en	  het	  onechte	  en	  voorbijgaande	  dat	  morgen	  in	  de	  vergetelheid	  

verdwijnt.	  	  
	  
Laat	  de	  vrede	  van	  eeuwige	  stilheid,	  de	  kalmte	  van	  de	  geest	  in	  je	  wonen,	  waar	  je	  ook	  gaat.	  	  

Laat	  vreugde	  je	  hart	  en	  geest	  vullen,	  nu	  en	  voor	  altijd.	  God	  zegent	  ieder.	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Amen.	  Amen.	  Amen.	  	  



29	  

	  
Engelstalige	  boeken	  	  
	  
Voor	  Engelstalige	  boeken	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  White	  Eagle	  Publishing	  Trust	  via	  de	  
website	  www.whiteaglepublishing.org.	  Deze	  is	  uitgever	  en	  distributeur	  van	  de	  White	  Eagle	  boeken	  in	  

Engeland	  en	  onderdeel	  van	  het	  bredere	  werk	  van	  de	  White	  EagleLodge.	  Deze	  ‘school	  van	  wijsheid’	  in	  
de	  huidige	  tijdstelt	  zich	  ten	  doel	  mensen	  een	  plaats	  te	  bieden	  om	  te	  groeien	  en	  begrijpen.	  Hier	  
krijgen	  de	  leringen	  van	  White	  Eagle	  praktische	  uitdrukking	  en	  kunnen	  mensen	  de	  redenen	  voor	  hun	  

leven	  op	  aarde	  leren	  kennen	  en	  ontdekken	  hoe	  ze	  kunnen	  helpen	  en	  in	  harmonie	  met	  de	  hele	  
broederschap	  van	  het	  leven,	  zichtbaar	  en	  onzichtbaar,te	  leven	  in	  gezondheid	  en	  geluk.	  
	  

De	  wereld	  helen	  
	  
In	  een	  klassiek	  boek	  ‘Heel	  	  jezelf’	  (voorheen	  ‘Genees	  uzelf’)	  zegt	  White	  Eagle	  ons:	  
	  

Alle	  mannen	  en	  vrouwen	  kunnen	  helpers	  zijn,	  helers.	  Een	  helper	  van	  God	  zijn	  is	  de	  mooiste	  kans	  die	  je	  
gegeven	  wordt.	  
	  

‘Heel	  jezelf’	  neemt	  de	  lezer	  mee	  op	  een	  spiritueel	  pad	  naar	  een	  leven	  dat	  mentaal	  en	  spiritueel	  
gezond	  is,	  een	  leven,	  waarin	  je	  heling	  bereikt	  via	  innerlijke	  vrede	  en	  meesterschap	  en	  dat	  je	  brengt	  
naar	  een	  toestand	  van	  fysieke	  harmonie,	  die	  uiteindelijk	  leidt	  naar	  het	  stadium	  waarin	  we	  gereed	  zijn	  

om	  de	  wereld	  heling	  te	  brengen.	  	  
In	  ‘De	  wereld	  helen’	  laat	  White	  Eagle	  ons	  zien	  hoe	  we	  het	  proces	  van	  zelfheling	  kunnen	  voortzetten.	  
Nadat	  hij	  ons	  brengt	  op	  het	  punt	  waarop	  we	  gereed	  zijn	  om	  helerte	  worden,	  leidt	  hij	  ons	  verder	  langs	  

het	  pad	  van	  heling	  en	  begeleidt	  ons	  om	  helers	  van	  onze	  planeet,	  van	  elkaar	  en	  uiteindelijk	  van	  
onszelf	  te	  worden.	  Door	  onszelf	  open	  te	  stellen	  voor	  de	  helende	  krachten	  van	  de	  geest	  wordt	  ons	  
een	  uniek	  en	  prachtig	  contact	  met	  God	  gegeven,	  waarbij	  we	  de	  innerlijke	  vrede	  en	  schoonheid	  

vinden	  die	  heling	  in	  onze	  levens	  brengt.	  	  


