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Voorwoord
Het is nu exact vijf jaar geleden dat ik ‘wakker’ werd gemaakt door een man die voor mij vanuit het niets zijn stem
liet horen. Een man die mijn leven op zijn kop zette. Het
was Jezus.
Ik kon werkelijk niet bevatten dat Jezus mij ‘wakker’ maakte. Vanaf het begin vertelde ik hem dat hij zich in de persoon
en het adres vergiste. Ik wist zeker dat ik niets voor hem kon
doen. Toch bleef hij mij voorhouden dat hij mijn gelijke was
en ik een missie met hem had te gaan. Nadat ik enigszins
was bekomen van de schrik, was ik in staat om dit wat mij
overkwam aan mijn lieve man te vertellen. Aan zijn reactie
vernam ik dat hij hier niet van stond te kijken.
In de beginfase had ik veel humor met Jezus. Hoe kon het
ook anders, immers hij heeft de humor uitgevonden. Tot de
tijd aanbrak waarin hij mij echt liet beseffen dat ik een boek
met hem zou gaan schrijven. Een boek waarin Jezus onder
meer vertelde dat religie in de geestelijke wereld geen enkele
waarde had. Hij vertelde er ook bij dat hij mij persoonlijk
zou helpen met de last, mijn angsten, die ik van kinds af aan
meetorste.
Vanaf dat moment viel ik door ongeloof en het niet kunnen
begrijpen in een diep gat. Ik heb vele hellen gezien. Mijn
strijd met hem kende zijn weerga niet. Ik gaf hem jarenlang
de schuld van deze ellende; een ellende waar ik niet om had
gevraagd. Ik heb hem tot in de eeuwigheid vervloekt. Tot ik
op een mooie dag erachter mocht komen dat het doel van
dit alles was om mij met andere ogen naar mijzelf te laten
kijken. In momenten dat ik mijzelf niet meer herkende, in
momenten van pure angst en radeloosheid waarbij ik omgeven was door de donkerte van mijn angsten, liet Jezus zien
dat ik het licht was. Waardoor ik weer op kon staan en daad7

werkelijk voor mijzelf kon gaan zorgen. Iets wat ik vele jaren
niet had gedaan!
Ik mocht weer van mijzelf gaan houden. Hij liet mij door al
het donkerte heen zien dat ik licht was. Wat Jezus mij door
de jaren heen ook voorhield was: wij zullen het onmogelijke
mogelijk maken.
Ik ben mijn lieve man dankbaar omdat hij al deze jaren als
een rots in de branding naast mij stond.
Mijn zwager Benny uit Berlijn ben ik dankbaar omdat hij
mij stimuleerde het ‘geheim’ dat ik meedroeg openbaar te
maken.
Jitske Kingma laat het prachtige proces tot wasdom komen.
Zij, met haar kundigheid, begreep dat dit boek zo belangrijk is voor ons allen. Mijn lieve man en ik zullen haar altijd
dankbaar zijn.

8

1. Inleiding
Dit boek draag ik op in liefde voor eenieder aan jullie. En
mij kennen jullie als de man die al ruim tweeduizend jaar
lang in jullie herinnering gegrift staat: ik ben Jezus!
In deze woelige tijden waarin de hebzucht in al haar vormen
jullie in zijn greep heeft, wil ik jullie eraan herinneren wie
jullie in werkelijkheid zijn. Vanuit de bron zijn jullie allen
liefdevolle, seksuele wezens, die elkaar in de geestelijke wereld op handen dragen.
In de onderwerpen in dit boek ga ik uiteenzetten hoe wij in
de geestelijke wereld fungeren en wat jullie rol erin is.
Dit boek gaat over verlossing, je persoonlijke verlossing.
Jullie mogen jezelf verlossen van al dat wat jullie belast.
Verlossing betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor
nieuwe dingen. Daar is een ‘nieuw bewustzijn’ voor nodig.
Dit nieuwe bewustzijn, waar ik al met menigeen over geschreven heb, is nodig om het leven op de planeet aarde weer
dragelijk te maken.
Al eeuwen belasten jullie jezelf met dingen waar niemand
beter van wordt. De herhalingen van jullie gedrag vind je
terug in de geschiedenisboeken.
Velen onder jullie weten ook dat het leven zoals het zich nu
profileert niet de bedoeling is.
Het paradijs dat voor jullie bedoeld was, mag zich gaan hermanifesteren.
Om dat te bereiken komt het op samenwerking aan. En samenwerking kan alleen existeren vanuit liefde, dus vanuit
je hart.
Door dit boek heen vraag ik jullie om weer dicht bij jezelf te
komen, en dat bereiken jullie door weer Zielsveel van jezelf
te gaan houden. Immers liefde begint altijd vanuit jou zelf!
Het nieuwe tijdsbewustzijn is er in alle opzichten om jullie te
9

dienen. In die zin mogen jullie het oude loslaten; al eeuwen
worden velen gekweld met iets wat jullie niet dient: de religie.
Ik ben mij er zeer wel van bewust dat dit een onmogelijke
taak lijkt. Doch ik verzeker jullie dat het wonder, waar velen
op hopen, in jullie harten schuilt. Door jezelf weer als het
prachtige wezen dat jullie zijn, te accepteren, zetten jullie
dit wonder in beweging.
De onderwerpen die ik samen met mijn schrijfster zal opschrijven zullen in alle opzichten klaarheid brengen. Ik zal de
opvoeding, die doorgaans van generatie op generatie wordt
doorgegeven, gaan uitdiepen. Maar ook onderwerpen waar
nu nog vele taboes op liggen zal ik aanhalen. Wat mijn persoon betreft, ook daar zal ik helder over zijn. Het web van
spinselen dat rondom mijn persoon is geweven, zal ik ontrafelen.
De seksualiteit mogen jullie in al haar vormen en schoonheid weer ontdekken. Seksualiteit is onlosmakelijk met jullie
verbonden. Geen enkel medemens mag jullie de seksualiteit
onthouden.
Velen worden zowel lichamelijk als psychisch ziek omdat de
seksualiteit hen tot waanzin drijft. Van de seksualiteit zoals
zij in de eerste instantie bedoeld was is weinig over, daarvoor in de plaats is er banaliteit gekomen waar weinig mensen zich in herkennen.
Het ego zal ik in al zijn vormen uitdiepen. Jullie prachtige
Ziel, en karma. Deze drie, ego-Ziel-karma, werken nauw
samen.
Sommige specifieke items heb ik door mijn schrijfster in enkele onderwerpen laten herhalen. Dit om het te benadrukken en tot jullie te laten doordringen. Of, zoals ik tegen mijn
schrijfster zei: herhaling is de kracht van het woord.
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Persoonlijke verlossing reiken wij jullie aan vanuit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld staat niet los van jullie, wij zijn rondom jullie. Niets staat los van elkaar. Wij
allen zijn met elkaar verbonden. Ook daarvan mogen jullie
je weer bewust worden.
Mij kennen jullie als de man die ruim tweeduizend jaar het
grote voorbeeld van liefde was voor jullie. In alle opzichten
heb ik deze rol met hartstocht en passie vervult.
Mijn liefde begon ook bij mijzelf. Mijn weg verschilde niet
met die van jullie. Ik wil dan ook met klem weergeven dat ik
in alle opzichten jullie gelijke ben. Er is geen verschil tussen
mijn persoon en jullie. Ik heb ieder van jullie lief, leer nu
om weer Zielsveel van jezelf te houden. Door van jezelf te
houden worden jullie weer dat prachtige, seksuele wezen dat
Zielsveel van zijn medezielen houdt: onvoorwaardelijk.
Ik ben de man die jullie kennen als Jezus.
In liefde voor jullie laat ik dit boek opschrijven door mijn
schrijfster.
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2. De geestelijke wereld –
het zuivere deel
De geestelijke wereld is het bewustzijn waarin het zuivere deel
van de Ziel van ieder van jullie verblijft.
Het zuivere deel is dat deel dat nooit in het aardsbewuste kan
verblijven. Zij is zogezegd jullie geweten. Dit deel van de Ziel
is echter altijd verbonden met hen die in het aardsbewuste verblijven.
In die zin zijn jullie altijd verbonden met de geestelijke wereld.
De geestelijke wereld verblijft rondom jullie. Er is niet zoiets
als de hemel en de aarde. Het universum is één bewustzijn!
Het is ook het zuivere deel dat jullie zal herinneren aan de rol
die jullie in het aardse op jullie genomen hebben.
Ik zeg bewust een rol. Jullie leven als het ware in een groot toneelspel en iedereen heeft zijn/haar hoofdrol. Vele rollen hebben jullie al gespeeld in het aardse. Eenieder heeft een scala aan
verscheidenheid en vele identiteiten gespeeld.
Het zuivere deel dat de perfectie zelf is en wat tot nu toe voor
velen van jullie onzichtbaar is gebleven, wil zich gaan openbaren aan jullie. Dit vinden jullie in je harten. Een van haar taken
is ook om jullie weer in liefde te verbinden met je ego. Jullie
zijn allen behept met het ego, immers het ego is ook een deel
van je Ziel.
Het ego is het tegenovergestelde van het zuivere deel van jullie
Ziel.
Dit deel van de Ziel heeft zich door de eeuwen heen gemanifesteerd door de hebzucht van hen die in het aardse verblijven.
Het ego is dat wat velen van jullie regelmatig de waanzin in
drijft. Zij werkt in vele vormen. Zo werkt het ego in het individuele, maar ook in het collectieve.
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Zoals ik al aanhaalde, is de tijd aangebroken voor het zuivere
om zich weer te verbinden met het ego. Zij is het bij uitstek
die dit kan bewerkstelligen. Ze is in al haar vormen zuiver en
in die zin het ultieme als het om liefde gaat.
Het ego is alleen bereid om zijn plaats op te geven in en door
liefde. Door de eeuwen heen zijn er vele mythen en legendes
opgeschreven betreffende deze delen van de Ziel. De vergissing is dat men altijd een overwinnaar creëerde.
Nu, noch het ene deel noch het andere deel laat zich overwinnen. Beide staan niet los van elkaar. Al lijkt het er wel op.
Het ego is doordrenkt met hebzucht.
Macht en egoïsme zijn waar het ego mee behept is. Het ego
profileert zich in alle opzichten als de ‘duivel’ zelf. De slimheid waarmee het jullie voortdurend om de tuin leidt, kent
geen grenzen.
Het zuivere is, zoals gezegd, het perfecte, seksuele, ultieme
liefdeswezen. Onvoorwaardelijk is haar liefde. Haar wijsheid
tilt je ver boven jezelf uit. Haar aanraking verandert je leven.
Zij heeft ook vele vormen, zij is zowel vrouwelijk als mannelijk.
Jullie allen ontmoeten haar regelmatig in de droomsferen.
Voor velen is dat het moment om vrij te zijn van het aardse en
alle aardse belemmeringen. Dan zijn jullie ook weer ontvankelijk voor de energie van de geestelijke wereld.
Velen van jullie schenken helaas geen aandacht aan de dromen die jullie ontvangen. De reden hiervan is dat de dingen
die in dromen voorkomen geen realiteit kunnen zijn. Immers
in de droomsferen kan alles. Nu, dit heeft alles te maken met
de energiezone waarin jullie je dan bevinden.
Jullie zijn energie. Het punt is dat velen dit zijn vergeten. In
de beginperiode van jullie komst in het aardse, lang geleden,
waren jullie allen nog zeer helder en bewerkstelligden jullie
alles door en met gedachtekracht.
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Velen onder jullie hebben zich dit fenomeen weer herinnerd.
Proefondervindelijk is door jullie al ruimschoots bewezen
dat dit fenomeen ook daadwerkelijk existeert. Vele boeken
zijn hierover al geschreven. Toch wordt er weinig mee gedaan.
Maar jullie begrijpen ondertussen al dat wij vanuit de geestelijke wereld zeer geduldig zijn. Wij blijven jullie onvoorwaardelijk stimuleren om in betere omstandigheden je rol/
leven te laten leven.
Door jullie weer te laten herinneren wat voor prachtige wezens jullie zijn, bevorderen jullie vanzelf een betere wereld.
Jullie mogen allen weer in contact komen met je zuivere
zielsdeel. Dit bewerkstelligen jullie door weer naar je hart te
luisteren. In jullie harten zetelt de grote liefde van je leven.
Nu zoeken jullie dit buiten jezelf. Door weer in contact te
komen met jezelf, ontmoeten jullie ook je zuivere zielsdeel.
En zij zal je de weg wijzen naar de onvoorwaardelijke liefde.
Zij brengt je vanzelf ook weer bij je geestelijke energie, die
jullie allen bezitten, maar, zoals gezegd, zijn de meesten dit
fenomeen vergeten.
Ik zeg jullie allen met klem dat wij geen rituelen nodig hebben. Om met ons in contact te komen, is alleen een gedachte
nodig; denk in liefde aan de geestelijke wereld en wij zijn er
in liefde. Dit kan via het individuele, doch via het collectieve
zullen de energiegolven die daarvan uitgaan intenser zijn.
Samen zullen wij het wonder bewerkstelligen om het leven
in het aardse weer in het paradijselijke om te vormen. Daar
was de planeet aarde voor bedoeld!
In liefde laat ik dit opschrijven door mijn schrijfster. Ik ben
de man die velen kennen als Jezus.
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3. De geestelijke wereld
De geestelijke wereld, zoals dit benoemd wordt door ons, is
tevens het gebied waarin ieder van jullie na het beëindigen
van de rol of het leven, voor even terugkeert om vervolgens
een nieuwe rol op je te nemen. Wij werken met lagen of met
niveaus. Afhankelijk van het karma en de duur van de Ziel in
het aardse, komt de Ziel in een laag terug.
In totaal zijn er zeven lagen waar een Ziel doorheen moet.
Iedere laag heeft een eigen niveau met de daaraan verbonden
gidsen die de Ziel in liefde bijstaan. Deze gidsen zullen de
Zielen in zover als dat nodig is, weer herinneren aan wie
zij werkelijk zijn. Het kan voorkomen dat een Ziel getraumatiseerd is of vastzit in de illusie door de rol die de Ziel
toebedeeld kreeg in het aardse. De Ziel zal zich eerst moeten
transformeren voordat deze zich weer mag herenigen met
het zuivere deel van zichzelf. Dat houdt in dat de Ziel zich
moet ontdoen van al de ervaringen. Het gaat in dezen niet
om de negatieve en niet om de positieve ervaringen. Voor de
ontmoeting met het zuivere deel van het Zelf is geen enkele
ervaring van belang. Het zuivere is niet belast met ervaringen, vandaar dat dit deel van de Ziel het zuivere wordt genoemd. Zij is in alle opzichten de objectiviteit. Zij kan dus
niets met de ervaringen in het aardse! De transformatie die
de Ziel ondergaat, kunnen jullie vergelijken met een geboorte. Het kind moet zich vanuit de veilige baarmoeder via de
barensweeën naar buiten persen. Dit is veelal een heftige
ervaring voor zowel de moeder als het kind.
Jammer genoeg beseffen weinigen onder jullie dat dit proces
van geboorte zeker ook voor het kind heftig is. Het is dan
ook van het hoogste belang dat zowel moeder als de zuigeling met liefde en geduld worden omringd. Prachtige boeken zijn hierover al geschreven met de inspiratie van ons.
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Weinig worden er echt serieus gelezen.
Kom ik terug bij mijn onderwerp. Zoals gezegd, de herinnering aan wat en wie de Ziel werkelijk is, kan zeer heftig
zijn. Immers de Ziel heeft haar rol zo serieus genomen dat
de confrontatie met de andere realiteit nauwelijks te bevatten is. Evenzo geldt dit voor de meesten die in het aardse
verblijven. Als jullie gegevens vanuit de geestelijke wereld
vernemen, is dit veelal niet te bevatten. Het enige wat telt
is de realiteit waar jullie je in bevinden. Voor de Ziel die
overgegaan is van het ene bewustzijn naar het andere, is het
van belang dat ze zich weer de oorsprong van het zijn herinnert. Dat aan de basis van de Ziel de bron van alles ligt. Dit
is het proces van genezing. Naarmate de Ziel vordert in de
lagen, zal de herinnering aan de geestelijke wereld sterker
worden, groeit de Ziel weer in een hoger bewustzijn. Het
karma waarmee de Ziel belast is, zal gaandeweg afnemen.
Dit proces is de weg die de Ziel aflegt in het aardse. Doch
het zuivere deel van de Ziel dat immer in het geestelijke verblijft, zal zich altijd vanaf het moment van opdeling blijven
bekommeren om haar geliefde zielsdeel. De ervaringen van
het aardse zullen haar niet belemmeren om haar geliefde
deel bij te staan! Zij heeft ook als taak om tijdens de periode
dat de Ziel weer in de geestelijke wereld verblijft, samen
met de gidsen die ook een zielsdeel ervan zijn, de Ziel op te
vangen en te verzorgen.
Het zuivere, dat altijd verblijft in de zevende laag, zal in
onvoorwaardelijke liefde afdalen, als het moet naar de laag
waarin haar deel verblijft die haar hulp nodig heeft.
Het kan gebeuren dat een Ziel zo in de war is dat deze de
hulp nodig heeft van haar aardse lotgenoten. Er zijn gidsen in
het aardse die de taak op zich hebben genomen om een Ziel
die even de ‘weg kwijt is’ met hulp van ons weer bewust te
laten worden welke weg zij mag bewandelen. Dit gebeurt
16

uiteraard met de maximale zorg en uit het vrije zelf van de
Ziel!
Niets wordt gedwongen bij ons. Doch tevens wordt niets aan
het zogenaamde toeval overgelaten. De gidsen in het aardse
hebben immer een band met de Ziel in kwestie, zij het veelal
onbewust.
Het volgende mogen jullie ook ter harte nemen. Het kan niet
verkeren dat een Ziel niet tot bewustzijn komt. Uiteindelijk
zal iedere Ziel de weg terugvinden naar de bron.
Er wordt wat dat betreft veelal ondeskundige informatie
doorgegeven.
Geen enkele Ziel kan voor immer in de ‘duisternis’, zoals
jullie dat noemen, verblijven.
Immers bij ons in de geestelijke wereld is er geen duisternis!
Hiermee hef ik tevens het sprookje op van ‘hel en verdoemenis’. Ik ben mij er zeer bewust van dat menigeen onder jullie
teleurgesteld is; jullie wensen je zielsgenoten nog weleens de
hel en eeuwige verdoemenis toe. Dit telt ook voor de zielen
onder jullie die nogal wat teweeg hebben gebracht op jullie
planeet. Uiteindelijk komen ook zij weer terug bij de bron.
Ook zij worden liefdevol opgevangen door het zuivere deel
van zichzelf, en het zal hun duidelijk worden waarom zij die
bepaalde rol op zich hebben genomen.
De oude zielen onder jullie hebben door de eeuwen heen al
vele rollen gespeeld in het aardse.
Daaronder waren ook de rollen die jullie tot een ander bewustzijn moesten bewegen.
Dit rollenspel dat vanaf het prille begin is gecreëerd, was
erop geënt om uiteindelijk weer in de staat te komen van het
perfecte seksuele wezen zoals jullie allen waren voordat het
leven in het aardse begon. Jullie wilden meer ervaren dan
het perfecte wezen dat uit volledige liefde existeerde.
17

Nu, om alles te ervaren moesten er ook rollen gecreëerd worden waar het tegendeel van het perfecte aan de orde was. Hoe
anders hadden jullie het imperfecte kunnen ervaren?
Vele eeuwen konden jullie deze ervaring in je opnemen. Doch
jullie allen hebben op een gegeven moment door de gespeelde
rollen heen in het aardse, verleerd om door deze illusie heen te
kijken. Zelfs voor hen die denken dat zij al vanuit een hoog bewustzijn existeren, is het moeilijk om door deze illusie heen te
kijken. Alles moet in principe wetenschappelijk ondersteund
worden.
Door de tijd heen zijn er vele heldere personen geweest van
wie hun leven/rol voortijdig werd afgenomen door de onwetendheid van hen die niet in staat waren om door de illusie
heen te kijken.
Nog niet zo lang geleden werden zij die de boodschappen en
energie van ons mochten doorgeven op wrede wijze gemarteld en veelal op de brandstapel gegooid.
Door de eeuwen heen mochten alleen zij die zogenaamd
uitverkoren waren om met de goden te communiceren, via
heilige rituelen de boodschappen van de geestelijke wereld
ontvangen.
Doch zoals wij jullie door de tijd heen hebben laten zien en horen, doet het niveau en komaf er niet toe voor ons. Ieder van
jullie is perfect voor ons. Wij maken geen onderscheid!
Voor ons is het van belang dat de boodschappen en de energie
doorgegeven worden.
Voor ons telt dat jullie allen op een dag ontwaken uit de illusie
van het aardse en weer gaan accepteren dat jullie vanuit de
bron het perfecte, liefdevolle, seksuele wezen zijn.
Dat is in principe de enige boodschap die wij jullie te vertellen
hebben. Dit mogen jullie je weer eigen maken.
Laat het weer tot jullie doordringen dat jullie niet elkanders
vijanden zijn, maar elkanders geliefden waren en zijn! Leer
18

weer dat de wereld die de meesten van jullie niet kunnen zien,
en dus ook niet kunnen bevatten, jullie thuis is.
De onbewuste angst leeft bij velen onder jullie dat je dan het
leven in het aardse moet opgeven. Nu, ik verzeker jullie, nooit
hoeven jullie je leven in het aardse op te geven. Waar het om
gaat is dat jullie je het hogere bewustzijn, dat jullie ook bezaten
toen jullie nog in de geestelijke wereld verkeerden, weer eigen
maken. Door je weer volledig bewust te zijn, creëren jullie
het paradijs zoals lang geleden afgesproken is. De uiteindelijke
bedoeling is namelijk om van het aardse het paradijs te maken
waarin jullie weer als elkanders geliefden mogen existeren.
Wij vanuit de geestelijke wereld zullen jullie in liefde bijstaan
om het proces dat al lang in gang is gezet, tot een goed einde te
brengen. Ik ben mij zeer wel bewust dat het nog wel enige tijd
duurt voordat al jullie neuzen dezelfde kant op staan. Doch
het is geen onmogelijke taak. Ik ben geneigd om te zeggen,
wacht niet meer tot morgen maar begin nu om je bewust te
worden. Vraag je dagelijks eens af wat er nu echt toe doet.
Leer in eerste instantie jezelf weer kennen; leer jezelf aan om
eens met een andere blik naar jezelf te kijken.
Door het proces van bewustzijn zo in te gaan, zijn jullie in
staat om op een mooie dag alles wat er niet meer toe doet, los
te laten.
Waar jullie je tevens bewust van mogen worden, is dat er geen
enkele religie kan heersen in de geestelijke wereld. Door bewustwording zullen jullie in staat zijn om de religies los te
laten. Dit lijkt een onmogelijke taak. Doch de religies zullen
zichzelf uiteindelijk opheffen. Steeds meer duistere gegevens
zullen naar boven komen die het daglicht niet kunnen verdragen, om mij zo maar eens uit te drukken. De vele geheimen
die de religies eeuwen konden verbergen voor de ‘onwetende’
zullen ontmaskerd worden.
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Zoals ik dikwijls aanhaal, zijn religies niets meer dan machtsinstituten, die de ‘gewone bevolking’ chanteren, uitbuiten
en knechten! De hogere gesitueerden onder jullie hebben
niets te vrezen van de religies, zij hebben immers lang geleden ook een pact met de religies gesloten en dus ook met
mij! Zo manipuleren de religies velen onder jullie. Nu, ik
verzeker allen dat ik met niemand een pact gesloten heb. De
geestelijke wereld is wars van alles wat met onderwerping
en discriminatie van doen heeft.
Alles wat niet met liefde van doen heeft, moet via karma opgelost worden. Dit geldt zeer zeker ook voor hen die willens
en wetens de mensheid vernederen door zichzelf erboven te
stellen. Zij die de mensheid knechten en alle vrijheid ontnemen door de rigide regelgeving van organisaties, stellen dat
zij werken in mijn naam. En ik ben de man die jullie kennen
als Jezus. Ik ben jullie gelijke in alle opzichten. Regelmatig
bevind ik mij onder jullie, doch niet per se zichtbaar. Doch
mocht men mij zien, dan ben ik gelijk aan jullie.
In liefde laat ik dit opschrijven door mijn schrijfster. Ik ben
Jezus. Mijn weg was dezelfde als die van jullie. Hoe kan mijn
persoon dan niet gelijk zijn aan jullie?
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