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Voorwoord

Voor u liggen 365 voor u geselecteerde teksten 
die ik inspiratief mocht ontvangen gedurende 
de afgelopen jaren. 
Wie opmerkzaam is, zal bemerken 
dat ik vanuit het Goddelijke aangesproken word 
om de teksten op te tekenen. 

In mijn dienstbare houding, 
via het automatische schrift dat mij toevalt, 
wil ik de geschonken informatie niet ontkrachten. 
Deze eenvoudiger te vertalen, zou dan ook 
de kern van de boodschap geen goed doen.

Ik heb daarom zoveel als mogelijk de tekst in zijn 
oorspronkelijke vorm overgenomen. 
Daar waar het de leesbaarheid ten goede komt 
heb ik gemeend enige aanpassingen te moeten doen. 

Aan het einde van iedere pagina heb ik voor u 
een kernregel uit de tekst geplaatst.
 
Ik wens u, beste lezer, oprecht toe uw leven zichtbaar te 
maken en uw welbevinden mee in te zetten voor het welzijn 
op onze mooie planeet.

Een warme groet

Jules
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Wegwijzering

naar Innerlijke Volwassenheid

Het is uw ‘lot’ om al uw ervaringen van weleer 
te doorleven. Want uw aardse gang 
is de stoffelijke bevestiging van uw geestelijk zijn.

In de stof, het materiële en de aardse doorleving, 
helpt de geest zichzelf te richten 
en tot verlossing te brengen.

Leer en bezie dat al uw ervaringen nodig zijn 
om uzelf te herkennen in de erkenning 
van uw eigen heilige verbinding met de Geest.

Niets is aan het toeval overgelaten.
Al wat is, is uw eigen werkelijkheid 
en waarachtigheid gelijk.

Weet dat u op weg bent.
Weet dat uw vertrouwen en geloofsbevestiging 
u helpen het ‘lot’ toe te laten én te dragen.
Weet ook dat door het ‘lot’ aan u een geschenk 
wordt aangereikt en gebracht.

Verlos uzelf, 
door de liefde als hét middel tot alles in te zetten.
Want ú bent de liefde gelijk.





Hoofdstuk 1

Geloof 
en Overgave

Hoofdstuk 1 Geloof 
en Overgave
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Vertrouwen

In u is vertrouwen gelegd, ook al bent u soms 
niet in staat uzelf tot het vertrouwen te wenden. 
Hét vertrouwen in u, is u gegeven als bewijs 
van uw eigen vermogen
om uzelf te kunnen aanschouwen.

Vertrouw uzelf de liefde toe die u in u draagt.
Vertrouw op de steun die in u werkt.
Vertrouw op de ordening 
die u de werkelijkheid laat zien.

Want de werkelijkheid 
vertegenwoordigt de stappen 
die u tot overgave tracht te brengen.
Ga in vertrouwen de toekomst tegemoet.
Help uzelf daarbij, door in deze waarheid 
van trouw aan uzelf, waarlijk te staan.

Want al wat u van hieruit doet, 
maakt dat u meer zult ontvangen.
Al wat u doorleeft, zal u rechten.
En in al wat u zo zult verstaan, 
verankert zich uw vertrouwen.

Wees daarom bovenal vertrouwensvol 
in uw eigenheid. Want daarin ligt de luister 
tot uw eigen besef van zijn. 

Hét vertrouwen in u is u gegeven 
als bewijs van uw eigen vermogen 
uzelf te kunnen aanschouwen.
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Geloven

Geloven is de weg tot vereeuwiging.
Vereeuwiging van uw zielsechte waarachtigheid.
Want zie Ik gaf u uw ziel 
om u in de Geest verbonden te weten.

Daar waar u uw geloof richt op uzelf
herschept u uw waarachtigheid.

In alles leert u uw ware gezicht te zien.
In uzelf te geloven, houdt een gelofte in.

Beloof daarom uzelf om in uzelf te geloven 
opdat u zult weten wat uw ware zielsopdracht is.

Laat uzelf in om ook met geloof te hechten 
aan de ander, opdat ook hij de weg tot het geloof 
in zichzelf en de eeuwigheid zal herkennen.

Sta op en bevestig uw liefde tot al-wat-is 
en handel in de Geest van uw geloof.

Opdat tegenwicht van ongeloof zich doet gelden.
In úw naam.

Beloof daarom uzelf om in uzelf te geloven 
opdat u zult weten wat uw ware zielsopdracht is.
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Gebed

In uw geloof staande
is het gebed de innerlijke bevestiging 
van uw hogere verbinding. In het gebed
leert u zich tot overgave te bewegen.
Niemand dan uzelf vraagt u 
om uzelf te openen daartoe.

Weet lieve mens, dat in de stilte van uw woorden 
u zichzelf zichtbaar maakt.
In alles wat u vraagt, zult u verhoord worden 
op een wijze waarin u zich in waarachtigheid verbonden 
weet.

In uw ordening van zijn wordt u bewogen 
en recht u zich, daar waar uw liefdesgang 
zich vermengt met de waarde die u zichzelf geeft 
en de bekommernissen van u tot de ander.

Uw rechtschapenheid door de tijden, 
in niet aflatende trouw, doet u bevestigen 
in uw gang tot het eeuwig leven.

Sta uzelf toe het gebed 
in vrijheid van kracht en eenvoud 
in u toe te laten, want zij is de dankbaarheid zelve 
van het leven dat u geschonken is.

Weet dat in de stilte van uw woorden 
u zichzelf zichtbaar maakt.
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Geboden

In den beginne werden aan de mensheid 
Geboden gegeven, als gift en gave aan u.
Uw mensheid leefde in een tijd 
van zaligheid en onzaligheden.
Weet dat in de Geboden u zichzelf kon leren kennen 
in de waarachtigheid van uw bestaan.
Door uw eigen mensheid te veronachtzamen 
werden de Geboden evenzo veronachtzaamd 
en niet waarlijk geleefd.
Weet dat in uw huidige tijd er waarachtige wetten zijn 
die uw menselijkheid redden kunnen. 
Hierbij aangegeven:

 - Wees elkanders broeder in zuiverheid 
 - van recht en rechtvaardiging.
 - Bescherm alle wezens en vermaak uw aarde niet meer 

tot een ding.
 - Hef de verschillen op tussen de volkeren door elkaar 

in waarde te verstaan.
 - Deel in openheid waartoe u zich verhoudt.
 - Leer uzelf in liefde te aanvaarden.
 - Herschep in liefde al uw verbanden 
 - opdat u de zegen kunt aanreiken.
 - Geloof in de kracht van al-wat-is.
 - Weet de natuur en haar werking.
 - Volhard in wie u bent geworden.
 - Sta nimmer meer toe 
 - dat het eigenbelang bovenal is.
 - Kies voor het in vrijheid gaan en staan.

Dit alles opdat de wereld kan blijven dragen 
en haar schijnbare recht doet wegvallen.
Wees gelijk aan uw waarheid 
en leer zo wat u in liefde bereiken kunt.

Wees gelijk aan uw waarheid 
en leer zo wat u in liefde bereiken kunt.
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Geduld

Lieve mens, alles heeft zijn tijd nodig.
Tijd om tot rijping te komen.
Geduld betrachten is daarom een zaak 
van waar vertrouwen.

Vertrouwen, 
wat zich in u wenst te ontvouwen 
of van buitenaf voor u beschikbaar wordt
is reeds aanwezig 
en wenst zich aan u kenbaar  te maken.
Kenbaar vanuit vrije ontmoeting.

Want zie, in alles wordt u gedragen 
om uzelf zichtbaar te maken.
Zichtbaar in de waarachtigheid 
en maat van uw beschikbaarheid.

Zo, heb geduld, en vertrouw op wat komen gaat
opdat u in wijsheid zal groeien 
en dit zich in uw gedrag kenbaar doet maken.

Uw maat van overgave is mede bepalend 
voor de duur en de ontvangenis.
Zie echter wel de tekenen in de lucht
opdat zij u kunnen raken.

Besef dat u uw keuzerecht heeft 
om uw verlangens kenbaar te maken 
opdat de zegeningen u toe zullen vallen, 
in uw naam.

Alles heeft zijn tijd nodig, tijd om tot rijping te komen. 
Geduld betrachten is daarom 
een zaak van waar vertrouwen.
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Ontvouwen

En zie u, mens wat zich in u ontvouwen heeft.
Zie uzelf aan in het besef dat u groter bent 
dan wat u zich voorstelt.

U bent geboren om uw eigen grootsheid 
te  ontvouwen voorbij uw leringen in het aardse.
Want u bent Geest en Mens tegelijkertijd.

Geboren om wedergeboren te worden 
opdat u eeuwig uzelf recht zult doen.
Ontvouw daarom uw talenten 
en maak uzelf zichtbaar.

Herschik uw kwaliteiten 
en roep uw uitdagingen in u aan.
Want géén mens is geboren om stil te vallen
met het onmogelijke.

Want allen bezitten de mogelijkheid om 
voorbij het negatieve te leven 
en zichzelf recht te doen.

Ga daarom in vrede met uzelf om 
en raadpleeg uw ware geloofsbevestiging 
dat álles, ja álles u gegeven is om uzelf 
te ontvouwen tot de ware geestesgesteldheid 
welke uw licht zal uitdragen.

Een ieder bezit de mogelijkheid om voorbij het negatieve 
te leven en zichzelf recht te doen.
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Ontvangen

Ontvangen is de gave van overgave.
Daar waar u zich overgeeft, ontstáát overgave.

In alles wat u in zuiverheid wenselijk acht 
herschept u uw wezensechte behoefte 
voorbij wat het aardse u kan bieden.

Niet alle rijkdom zal u helpen.
Niet alle bewuste armoede is u van dienst.

Sta uzelf toe in ontvangenis te treden 
en zie hoe wezensechte ‘rijkdom’ u toekomt.
Opdat u zich verbonden weet.

Velen met u hebben reeds de rijkdom 
van dit weten mogen ervaren. 
Beséf dat dit weten uw zielsfrequentie eigen is.
Zó zult u ontvangen, in liefde voor u.

Vraag en er zal worden opengedaan.

Want zie uw liefde zal de dienstbaarheid 
aan de wereld vergroten 
en de eenheid der volkeren verhogen.

Niet alle rijkdom zal u helpen.
Niet alle bewuste armoede is u van dienst.
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Bekering

Bekering tot het geloof is als een hinde 
die zich gelukkig weet in de vrijheid 
en de ruimte van zijn bestaan.
Want al wat geschiedt in u 
is verbonden in de eeuwigheid.

Zeker, tot u spreekt het ‘onrecht’ 
en in het bewandelen van uw paden, 
ontmoet u tegenslagen en bemerkt u onheil en krenkingen.
Wees uzelf gelijk en bemerk 
dat al uw stappen die u daartoe zet, u helpen om
tot innerlijke bewustheid en vrijheid te komen.

Tegenstromen zullen u dan anders raken.
Want zie Ik ben in u opgestaan om u 
de waarachtigheid te tonen 
achter al uw aardse zaken.

En zo zult u leven en opstaan in de gelukzaligheid 
zoals het bedoeld is 
om aan u als mens te schenken.

Bekering tot het geloof is als een hinde 
die zich gelukkig weet in de vrijheid 
en de ruimte van zijn bestaan.


