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Deja-vu

Wie ooit in zijn leven een Deja-vu heeft meegemaakt kan het volgende herkennen: Je loopt in
een wildvreemde stad, kijkt naar een bepaald punt en ineens herken je de indrukken die daar zijn
(alsof je het al eens eerder hebt meegemaakt). In je ziel zijn (belangrijke) ervaringen / indrukken
aanwezig die kunnen komen uit vorige levens.
Je ziel bewaart deze indrukken niet als een foto, maar bewaart veel meer: Emoties, namen en de
kern (wat gebeurt er?) zijn allemaal aanwezig. Er kunnen ook ervaringen aanwezig zijn die door
andere zielen aan jou zijn doorgegeven. Dit zijn de zogenaamde levenslessen die als herkenning
dienen. De levenslessen zijn doorgegeven voordat je bent geboren. Wanneer een dergelijk
moment in je leven zich voordoet, zorgt deze levensles dat je niet helemaal onvoorbereid
bepaalde situaties ingaat.
De meest traumatische ervaringen zijn het sterkst aanwezig (hebben de diepste indruk gemaakt):
Iemand die in een vorig leven gestorven is tijdens een vliegtuigongeluk kan in dit leven
doodsbang zijn voor vliegen.
Een traumatische ervaring kan ook zo’n diepe indruk achterlaten op de ziel dat hiervan een wond
ontstaat. Dit zijn zogenaamde zielswonden waarvan een ziel altijd last kan hebben. Deze
zielswonden kunnen worden genezen door de tijd, of door confrontatie met deze gebeurtenis.
Het opdoen van ervaringen is nodig omdat je geest hiervan een stap hoger in de geestelijke
evolutie komt (als je niet gehuild hebt, dan kan je ook niet lachen).
Als het niet lukt om een zielswond te helen dan moet je nog een keer terug naar de materiële
wereld om deze wond te helen.
Pas wanneer een ziel volledig verlicht is (= de volgende fase in de bewustzijnsschaal) hoeft deze
niet meer terug naar de materiële wereld. De volgende fase in de geestelijke evolutie gaat dan
in.
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De overgang

Wanneer iemand sterft dan flitst zijn leven zich aan hem voorbij. Dit zijn alle ervaringen die deel
uitmaken van de ziel, en waarmee de ziel dus is gegroeid. Het is een soort samenvatting van het
dan geleefde leven. Van sommige gebeurtenissen weet je al op aarde, dat je die je hele leven bij
je zult dragen. Dit klopt ook, en je zult ze in de daarop volgende levens ook bij je hebben. Deze
gebeurtenissen zijn juist de gebeurtenissen waarvoor je überhaupt dit leven hebt geleefd.
De echte tocht naar de geesteswereld kan alleen plaats vinden als de ziel er ook klaar voor is. De
geest moet de materiële wereld volledig loslaten om te kunnen overgaan naar de geesteswereld.
De dood moet daarvoor als het ware geaccepteerd worden. Wordt dit niet geaccepteerd dan gaat
de ziel nog niet volledig over naar de geesteswereld. Een dergelijk ziel wordt een dolende ziel
genoemd.
Een kijkje in de geesteswereld kan ook plaatsvinden zonder te overlijden. Dit wordt ook wel is
uittreden genoemd. Tijdens een uittreding laat een aardse geest de materie los waarmee deze
zich afstemt op de geestelijke energiefrequenties. Hierdoor kan de aardse geest een blik
opvangen van de geestelijke wereld.
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De geesteswereld

De wet van behoud van energie geldt ook voor de ziel. De ziel gaat nooit verloren. Bij het
overlijden gaat de ziel over naar de geesteswereld.
De afstemmingsfrequentie (hoever de ziel in de evolutie is gestegen/gedaald) van de ziel bepaalt
de taak die ze gaat vervullen in de geesteswereld. Deze afstemmingsfrequentie wordt bepaald
door de som van alle indrukken en ervaringen die tijdens alle levens zijn opgedaan. Deze
afstemmingsfrequentie is moeilijk te veranderen en kan zeker nooit tijdens 1 leven worden
veranderd.
Wanneer iemand tijdens het aardse leven kwaad heeft gedaan, wil dat niet meteen zeggen dat
deze geest een duistere afstemmingsfrequentie heeft. Het gaat om het totaal van alle levens dat
voor de afstemmingsfrequentie telt.
Wanneer de afstemmingsfrequentie voldoende verlicht is, zal de ziel een Engel worden. Wanneer
de afstemmingsfrequentie deze waarde nog niet heeft, is de ziel nog niet klaar om verder te
evolueren.
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Terug naar aarde

Wanneer je in de geesteswereld aanwezig bent en toch wilt groeien dan moet je ervoor zorgen
dat je meer ervaringen opdoet. Echter is dit erg lastig aangezien je niet meer in de materiële
wereld aanwezig bent, en je dus ook geen ervaringen meer kan opdoen.
Elke keer dat er iemand op aarde denkt aan een overleden ziel, wordt deze gestimuleerd (in onze
gedachten leeft hij verder). Dit komt omdat iemand uit de materiële wereld zijn ervaringen kan
doorgeven via zijn geest. Degene die dit doorkrijgt groeit hier dan ook weer van.
Wanneer er niet meer aan deze overleden ziel wordt gedacht, dan zal deze ook minder
ervaringen doorkrijgen, en dus minder snel groeien. Iemand kan in theorie zijn groei in de
geesteswereld oneindig laten zijn door bepaalde dingen te doen waarmee deze zich in de
gedachten van de mensheid nestelt.
Het overgaan van de geestelijke wereld naar de materiële wereld, gebeurt wanneer je niet meer
verder kunt groeien. Je moet dan weer ervaringen opdoen in de materiële wereld zodat je weer
verder kunt groeien. Hoe goed (of slecht) je ten opzichte van andere mensen hebt geleefd,
bepaalT dus mede de tijd die je in de geesteswereld gaat doorbrengen. Deze andere mensen
kunnen namelijk jouw groei beïnvloeden (door zich op jouw afstemmingsfrequentie te richten).
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Het doel in het leven

Het doel van het leven is dus helemaal niet om zo “goed” mogelijk te leven, maar juist de
levenslessen te leren, ervaringen op te doen en te handelen. Ook is het belangrijk om de lagere
afstemmingsfrequentie te herkennen. Lagere afstemmingsfrequenties belemmeren namelijk je
eigen groei omdat zielen die deze frequentie hebben minder zijn geëvolueerd. Je kunt wel
proberen deze zielen verder te helpen in hun groei, maar wees hier wel voorzichtig mee!
Je eigen afstemmingsfrequentie bepaalt uiteindelijk hoever je bent geëvolueerd. Pas wanneer je
een bepaalde waarde hebt bereikt zal je geen materieel leven meer nodig hebben. Bij de
volgende stap in de evolutie zal je een engel zijn, die dus een “verlichte” afstemmingsfrequentie
heeft.
Van een doel in het leven is het dus ook moeilijk een omschrijving te geven, maar het komt neer
op het volgende: Tijdens je eerste geboorte (als ziel) ben je de jongste ziel die er is. Deze ziel
heeft de meest lage afstemmingsfrequentie. De materiële wereld is een testtuin waarin deze
afstemmingsfrequentie wordt “verlicht” door alle ervaringen en indrukken. Indien deze
afstemmingsfrequentie tot het niveau van de Engelen behoort, ben je een engel. Indien je als
engel nog verder groeit zal je het niveau van God hebben (een energiewezen met een hogere
afstemmingsfrequentie dan een Engel). Hoe lang je over deze “reis” doet, en welke ervaringen
en indrukken je daarvoor nodig hebt, zijn vrij. De keuze is aan jou!
Ook is het belangrijk dat je tijdens en na het leven op aarde voldoende ervaringen doorgeeft aan
de geesteswereld. Hiermee is er groeien de energiewezens ook weer verder in hun evolutie.
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De materie

Een ziel die niet meer verbonden is aan het materiële leven bestaat niet meer uit materie.
Energie wordt niet gehinderd door materie en kan daarom vrijelijk door materie heen bewegen.
Een ziel reist met de snelheid van het licht (want zij is nog wel degelijk gebonden aan de
tijdsgrens) door dit universum. Doordat de aarde (relatief) niet zo groot is, kan een ziel van op
ieder willekeurige plek in een fractie van een seconde naar een plek op deze aarde gaan. Ook
kan een ziel naar andere plekken binnen dit universum reizen en daar eventueel een nieuw
materieel leven aangaan.
Soms wil een ziel een boodschap overbrengen aan de materiële wereld. Hiervoor is een medium
benodigd waarmee dit kan gebeuren. De kracht van de ziel bepaalt wat de mogelijkheden voor
deze ziel zijn. Hoe meer ervaring de ziel heeft, hoe beter deze het gekozen medium kan
gebruiken. Een ver geëvolueerde ziel is dus veel makkelijker in staat een medium te gebruiken
dan een minder ver geëvolueerde ziel.
Het gekozen medium is het best te gebruiken wanneer deze beïnvloed kan worden door
elektromagnetische invloeden. Een ziel is namelijk in staat om elektromagnetische straling te
genereren. Je kunt hierbij dus denken aan bandrecorders (magnetische velden op de
opneemkop), televisie toestellen (de kathode straal beïnvloeden), etc. Ook een menselijk medium
kan deze straling oppakken.
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Een medium

Op aarde zijn mensen die zeer gevoelig zijn voor het waarnemen van energie. Deze mensen
worden ook wel mediums genoemd. Het kost een ziel dan ook niet veel kracht om via een
dergelijk medium te communiceren. De vaak wat minder geëvolueerde zielen maken dankbaar
gebruik van deze mediums.
Een ziel zal nooit zonder reden contact opnemen met een medium aangezien de ziel hier vaak
zelf niet verder door groeit. Wel zal de ziel, wanneer deze contact opneemt, dan proberen zo
goed mogelijk de boodschap over te brengen. Doordatdeze ziel een stuk ervaring kan
overbrengen op de ontvanger, kan deze ziel ook weer zelf een stukje verder evolueren. Mensen
die ervoor open staan, zullen daarom ook veel sneller worden “aangesproken” door zielen, omdat
de kans dat de boodschap goed overkomt dan het grootst is.
Een sterke ziel zal nooit de levensloop en wil van een persoon proberen te veranderen. Het gaat
de ziel er alleen maar om, om de persoon waarmee contact gezocht is, verder te helpen. Dit kan
hij doen door inzichten te creëren, of soms net dat laatste duwtje te geven.
Helaas voor de zielen zijn er teveel mensen die niet openstaan voor de zielenwereld. Er is dus
veel meer groei mogelijk dan er op dit moment gebeurt. De meeste groei wordt geremd omdat
heel vaakmensen eerst overtuigd moeten worden van de echtheid van een ziel.
Let op, ga niet teveel op in de zielenwereld maar blijf wel met beide benen op de
grond staan!

Reageren via: http://www.merudi.net

5

22-6-2007

8

De verschillende zielen

Er zijn verschillende niveaus van zielen aanwezig in de geesteswereld. Het niveau is enkel de
mate van evolutie waarin de ziel is. Onder andere worden de volgende niveaus onderkend:

De gids: de gids is een persoonlijke ziel. Een gids blijft bij iemand totdat deze overleden is. De
gids is beschermend voor de ziel waaraan deze is toegewezen. Het kan voor de gids soms erg
lastig zijn om zijn toegewezene te bereiken. Dit is ook afhankelijk van hoe ver gids geëvolueerd is
en de gevoeligheid van de toegewezene. Het kan dus heel goed voorkomen dat een gids zijn
toegewezene nooit zal kunnen bereiken. De gids zal echter wel alles in het werk zetten om de
toegewezene te beschermen. De gids groeit zelf namelijk ook verder door de ervaringen die hij
doorkrijgt van de toegewezene. Wel kan de gids proberen om andere mediums te beïnvloeden
om zo toch nog enigszins de toegewezene te kunnen sturen.

De engel: de engel is een bijzondere ziel. Deze is primair verantwoordelijk voor de verdere
evolutie van zielen, en zal proberen andere zielen hogerop te helpen. Pas wanneer een ziel op
aarde voldoende ervaring heeft opgedaan en daarmee veel sterker is geworden, kan deze ook
proberen andere zielen verder te helpen. De engel mag alleen ingrijpen wanneer een ziel uit
zichzelf niet verder op het evolutiepad komt.

De aardegebonden ziel: deze ziel komt niet verder tijdens het evolutieproces, en blijft eigenlijk op
hetzelfde niveau “hangen”. Een aardegebonden ziel zal daarom ook steeds dezelfde
afstemmingsfrequentie proberen op te zoeken om daarin te kunnen blijven. Soms is de drang
van deze aardegebonden ziel naar de aarde zo groot dat deze ongelukkige gevoelens, angst en
verdriet probeert te veroorzaken bij diegenen die er het gevoeligst voor zijn. Dit alleen maar om
niet verder te willen evolueren en daarbij dus het niveau van de ontvanger gelijk te houden bij
zijn eigen niveau. Deze worden soms ook wel Auralifters genoemd.
Ook zijn dit de nog niet volledige overgegane zielen, die als het ware nog de binding met het
materiëele leven moeten loslaten. Wanneer deze geest niet wil loslaten, dan is deze vaak nog
gebonden aan materiële zaken of personen. Zeker wanneer aardse mensen een overledene ook
niet kunnen loslaten, zal de overledene blijven “hangen”. Pas wanneer de geest inziet dat deze
over moet, kan deze naar de zielenwereld keren, en daar verder groeien. Eventuele andere zielen
kunnen een geest helpen deze stap te maken.
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Niet meer materieel

Er komt een moment dat een ziel niet meer teruggaat naar de aarde. Dit is wanneer de ziel
voldoende heeft geleerd en klaar is voor de volgende fases.
Hoe meer tijd de ziel in de geesteswereld doorbrengt, des te verder deze evolueert en groeit. Dit
leerproces bestaat in het begin uit het uitvoeren van losse opdrachten afkomstig van de al verder
geëvolueerde zielen. Van deze opdrachten wordt ook het nodige geleerd waardoor de ziel een
stuk verder groeit.
De mate waarin de ziel gegroeid is, bepaalt of de ziel via een wedergeboorte op aarde terug
keert. Pas bij voldoende groei gaat de ziel de voorfase in.
Tijdens de voorfase is heeft de ziel een gidsrol. Je kunt dit zien als een soort van "proefperiode".
Een gids is vaak gids bij iemand die ervaringen opdoet in thema’s waarin ook de gids nog geen
ervaring heeft, maar die wel kan putten uit de "levenservaring" die de gids heeft opgebouwd.
Ook hierdoor groeit de gids weer verder.
Dit gids zijn is ook nodig om volledig afscheid te kunnen nemen van de materiëele wereld. Het
wordt ook wel het bekende, "ik krijg mijn vleugels" verhaal genoemd. Wanneer een gids klaar is
met het helpen van een aardse ziel, en deze voldoende gegroeid is, evolueert deze tot een engel.
De gids heeft dan als het ware zijn vleugels gekregen.
Wanneer een gids niet voldoende gegroeid is in het uitvoeren van de gidstaken kan dit
betekenen dat deze toch weer terug moet keren naar de materiële wereld om nog verder te
groeien.
De overgang van Gids naar Engel is een blijde gebeurtenis en wordt beschouwd als een "feest".
Zie het alsof je volwassen wordt en ineens mag gaan autorijden. Er gaat een nieuwe wereld voor
je open. De ziel heeft een hogere stap in de evolutie bereikt.
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Gestopt zijn met groeien

Wanneer een ziel gestopt is met groeien, kan dat meerdere oorzaken hebben. De ziel ziet niet
meer in dat deze zou moeten groeien, of de ziel wil niet meer verder groeien omdat deze geen
afscheid kan nemen van de fase waar die nu in zit.
Soms is deze drang om in die fase te blijven zo sterk dat de ziel er alles aan doet om juist in die
fase te blijven. Zij zoekt bijvoorbeeld andere zielen op met de afstemmingsfrequentie waarin zij
wil blijven. Hiermee is het contact makkelijker gelegd aangezien ze “compatibel” met elkaar zijn.
Om dit contact zo lang mogelijk in stand proberen te houden, wil de ziel eigenlijk liefst dat de
“compatibele” ziel niet verder groeit. Deze kan er dus proberen ervoor te zorgen dat de
“compatibele” niet meer verder groeit door het proberen op te leggen van dingen tegen iemands
wil. Ook het veroorzaken van angst wil er nog wel eens voor zorgen dat de “compatibele” ziel
niet meer verder groeit. De reden dat angst hiervoor zorgt, is omdat angst primair bedoeld is om
voorzichtigheid, afhoudendheid, alertheid en remming te voorzaken. Hoe erger de angst,
(doodsangst) hoe beter de “compatibele” ziel afgeremd blijft.
Een niet meer groeiende ziel gebruikt voornamelijk angsten die je in jezelf hebt, omdat dit
makkelijkst werkt om tegen je te gebruiken. Je kunt als “compatibele” ziel proberen contact te
zoeken met de niet meer groeiende ziel, maar doe dit liever pas wanneer je geen angsten meer
hebt open staan. De niet meer groeiende ziel heeft er namelijk veel voor over om te blijven.
Ga dus nooit contact proberen te leggen als je niet sterk genoeg bent! Pas als je zelf
sterk genoeg bent, of er iemand bij is die sterk genoeg is, kun je proberen de niet meer
groeiende ziel verder te helpen. Wanneer deze niet meer groeiende ziel ook inziet dat deze stil
staat (hij heeft het licht gezien), dan zal deze “compatibele” ziel niets meer doen om jouw eigen
groei te remmen. Let echter op de voortekenen. Als er op een dag al veel dingen mis gaan, of je
een slecht of angstig gevoel hebt, probeer dan geen contact met deze “compatibele” ziel te
leggen.
Niet alle angst is erg, want ze waarschuwt ook voor de gevaren van het leven, en ze houdt je
alert. Probeer altijd wel te doorgronden of de angst wordt veroorzaakt door aardse zaken, of
door geesteszaken. Indien het een geestesoorzaak betreft, probeer dan niet toe te geven aan
deze angst, maar “jaag” ze weg.
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Een stilstaande ziel weer verder helpen

Een stilstaande ziel verder helpen is geen ongevaarlijke bezigheid. De drang van een stilstaande
ziel kan namelijk zo groot zijn dat je hiermee de angst van deze ziel naar boven haalt. zij zal zich
dan uit alle macht verzetten en kan, wanneer je niet sterk genoeg bent, de overhand nemen.
Iemand wordt hierdoor “bezeten” (je ziel wordt steeds meer bestuurd door de stilstaande ziel).
Hoe langer iemand bezeten is, hoe moeilijker het is om deze stilstaande ziel in te laten zien dat
deze verder moet groeien.
Om een stilstaande ziel verder te helpen kan je proberen om de afstemmingsfrequentie van deze
ziel proberen te verhogen. Hiervoor kan je energie gebruiken die naar de stilstaande ziel moet
worden gestuurd. Indien je met meer mensen bent, dan kan deze energie ook gebundeld worden
gestuurd om een beter effect te krijgen. Voor het beste effect kan je de stilstaande ziel er mee
verrassen zodat deze zich dan niet meer kan verzetten. Soms heb je nu eenmaal een duw(-tje) in
de rug nodig.
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Zielen koppelen

Om de evolutie een handje te helpen is er ook een andere manier mogelijk. Dit is het koppelen
en bewust maken van de aardse zielen. Het koppelen van zielen geeft ongekende krachten
waarmee er een nieuwe stap in de menselijke evolutie gezet kan worden.
2 (of meerdere) zielen kunnen gekoppeld worden doordat ze dezelfde afstemmingsfrequentie
hebben, maar toch elkaar niet afremmen in de groei. Ze zijn zeg maar “compatibel” en er zal dan
een soort van "link" ontstaan. Deze link kan goed gebruikt worden om stilstaande zielen verder te
helpen. De kracht van de link is juist dat hiermee ook zielen kunnen worden geholpen die een
hogere afstemmingfrequentie hebben dan dat de ongekoppelde zielen zouden kunnen bereiken.
Deze link is ook bruikbaar voor een heel ander doel, namelijk “compatibel” worden met zielen
met een hogere afstemmingsfrequentie. Hierdoor is “contact” met de verder geëvolueerde zielen
ineens een stuk eenvoudiger geworden, want we zitten al op dezelfde frequentie.
Wanneer er voldoende zielen gekoppeld zijn kan zelfs de afstemmingsfrequentie van God worden
bereikt. Je kunt dit de komst van God op aarde noemen.

13

De oerknal

Tijdens de oerknal was alle energie van het heelal op dat moment aanwezig.
Omdat er tijd is, werd de energie door deze tijd ongecontroleerd en willekeurig meegevoerd door
het heelal heen. Dit wordt ook wel de oersoep genoemd.
Er ontstonden clusters van opeengehoopte energie. Deze clusters vormden de allereerste
primaire energiewezens. Een primair energiewezen is vergelijkbaar met wat in de materiële
wereld nu als 1 cellig wezen wordt beschouwd. In het begin waren alle wezens gelijk, maar al
snel ontstont er diversiteit (evolutie) doordat er clusters (cellen) aan elkaar gingen plakken en
ook weer opgesplitst kunnen worden.
Dit samenvoegen en splitsen is geen enkel probleem aangezien er geen energie verloren kan
gaan (alleen wordt getransformeerd). Het was dan ook meer geluk dat er bewustzijn ontstond
(intelligentie). Het eerste energiewezen werd bewust van zichzelf en zijn omgeving. Al snel
volgden er meer. Ook werden de energiewezens zich bewust van elkaar en er ontstond een
samenleving.
Door onbewuste energie "bewust" te maken, hadden de energiewezens een manier van
voortplanting tot hun beschikking. Deze samenleving begon langzaam steeds verder over het
heelal uit te dijen. Aangezien het hele heelal alleen nog uit energie bestond en deze samenleving
hieruit volledig was opgebouwd, kon dit prima bestaan.
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De vorming van materie

Omdat de kracht van de oerknal begon af te nemen, begon daarmee ook het heelal af te koelen.
Naarmate het heelal verder afkoelde werd de pure energie omgezet in materie. Er werd daarbij
zo enorm veel pure energie gebruikt, dat de energiewezens bang werden voor hun eigen
afremming in de groei (energie kan niet verloren gaan, enkel worden getransformeerd).
Hiermee is doodsangst de meest de primaire (de eerste) emotie die er bestaat. Omdat de toen
ontstane energiewezens geremd zouden worden in hun groei. Door deze angst begonnen de
energiewezens van alles te proberen om maar niet af te remmen. Eerst samen met elkaar als
aanvulling, maar helaas ook tegen elkaar (waarom zou je jezelf remmen, als je ook ten koste van
een ander energiewezen kan groeien?). Juist deze angst voor het omzetten, zorgde ervoor dat de
energiewezens elkaar begonnen af te remmen in hun groei.
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De bewuste groep

Deze doodsangst zorgde voor een enorme chaos en ellende bij de energiewezens want echt alles
werd gedaan om maar niet af te remmen. Ieder energiewezen voor zich, was bezig met
overleven.
Bij de wat meer bewuste (intelligentere) energiewezens kwam al vrij snel de gedachte op dat ze
niet op de goede manier bezig waren. Vanwege de grote chaos was het echter erg moeilijk om
bondgenoten te vinden die dit ook inzagen.
Er ontstond een soort groep van energiewezens die dit niet langer konden aanzien. Zij besloten
samen om een andere oplossing te vinden. Doordat de tijd ze nog steeds beïnvloedt begonnen ze
steeds meer last te krijgen van de afremming. Er bleven steeds minder verlichte energiewezens
over. Er was enkel nog materie, waar de energiewezens niets mee konden doen.
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De materiele evolutie

Toen kregen de energiewezens een idee: probeer de afgekoelde energie (materie) weer bewust
te maken van de groei die er mogelijk is. De energiewezens moesten het onmogelijke doen, de
materie zo beïnvloeden zodat er leven en bewustzijn ontstond, want anders kon de materie dit
nooit inzien. Er was 1 energiewezen dat bedacht had hoe dit zou moeten, en dat was God.
Het vormen van het leven was een enorme moeilijke klus maar uiteindelijk ontstond er iets dat
minimaal zich bewust was van zijn omgeving: het 1-cellige wezen. Echter wilden de
energiewezens wat meer zekerheid door de veranderende omgeving en bedachten daarom de
materiële evolutie.
Zichzelf aanpassende cellen werden over het heelal uitgestrooid. Hierdoor ontstond er, onder
andere, leven op aarde. Maar ook op andere plekken. Echter waren de omstandigheden voor
bewustzijn niet zo groot, dus is er op relatief weinig plekken maar bewust leven.
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De ziel

Om niet alle bewuste ervaringen verloren te laten gaan zochten de energiewezens naar materieel
leven dat voldoende "ruimte" in zich had om plaats te bieden aan het bewustzijn. Helaas was er
geen enkel levend wezen op aarde voldoende geëvolueerd om ruimte te bieden aan een volledig
energiewezen.
Er werd daarom een deel van de energiewezens afgesplitst en toegevoegd aan het materiële
leven. Het materiele leven werd bewust van zichzelf en van elkaar. Deze gebeurtenis wordt nog
steeds gevierd als zijnde Pinksteren waarin deze energie de heilige geest (oftewel de ziel) wordt
genoemd.
De ziel is voor de energiewezens hét belangrijkste middel om de geesteswereld verder te laten
evolueren. Alle ervaringen die worden opgedaan worden allemaal weer meegenomen naar de
geesteswereld wat dan verder zorgt voor groei. De ziel is namelijk nog steeds verbonden met de
bron waaruit deze is ontstaan (het energiewezen God). Deze verbintenis zorgt dus voor algehele
groei.
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Het delen van de ervaringen

Een ziel dient voornamelijk als verzamelpunt van ervaringen en zorgt voor evolutie. Het delen
van deze ervaringen met verder geëvolueerde wezens zorgt er namelijk voor dat deze ook verder
evolueren.
Het wil echter wel eens gebeuren dat een ziel zijn ervaringen helemaal niet wil overdragen omdat
deze ze niet “los” kan laten. Juist om deze reden kom je vaak bekenden zoals ouders, oma's en
opa's tegen die je helpen bij de overgang naar de geesteswereld. Dit is puur om je te laten inzien
dat je iedereen helpt met het delen van je ervaringen.
Het kost de engelen veel moeite om alle niet verder evoluerende zielen te helpen. Zij hebben
daarom ook alle steun van ons nodig. Wanneer een ziel namelijk verder groeit, zal deze tenslotte
kunnen uitgroeien tot een engel die weer kan helpen bij het verder evolueren. Deze nieuwe
engelen zullen dan het voortbestaan van de mensheid, de engelen en de geesteswezens kunnen
waarborgen.

Reageren via: http://www.merudi.net

11

22-6-2007

19

De tijd

Ook in de geesteswereld is de tijd aanwezig. De tijd volgt dezelfde regels als op aarde. Aangezien
het delen van de ervaringen met de geesteswereld ook “tijd” kost kan dit ervoor zorgen dat de
tijd tussen twee aardse levens soms wel honderden jaren uit elkaar ligt. Hij is gewoon nog klaar
met het “los laten” / “delen” van de ervaringen.
Het is dus niet mogelijk om als energie wezen terug in de tijd te reizen. Dit komt omdat de
energiewezens juist bestaan dankzij het concept tijd. Tijd is niets anders dan het volgen van de
universele ”oorzaak en gevolg”-wet. Het universum is juist het kader waarin oorzaak en gevolg
zich kunnen afspelen.
Wanneer een energiewezen de oorzaak en gevolg zouden doorbreken (bijvoorbeeld: gevolg voor
de oorzaak plaatsen), zouden zij zichzelf buiten dit universum plaatsen. Echter is het universum
net hetgeen dat de voorwaarde is voor het bestaan. Hiermee beëindigt een energiewezen dus
zichzelf want de voorwaarde voor zijn bestaan heeft hij opgeheven.
Helaas is de mensheid ook niet oneindig aanwezig dus blijven de geesteswezens altijd zoeken
naar nieuwe plaatsen in het heelal waarin nieuw bewust leven kan worden gecreëerd.
Energiewezens verkennen daarvoor het heelal, om te ontdekken of er nog andere materiele
wezens bewust kunnen worden gemaakt. Een dergelijke verkenningstocht is niet zonder gevaren
en gebeurt enkel alleen door ver geëvolueerde energiewezens.
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De toekomst

Tijdens de oerknal is er één grote beweging in gang gezet die wordt bestuurd door het oorzaak
en gevolgs principe. In theorie is het is mogelijk om deze beweging te voorspellen aangezien
alles dit oorzaak en gevolgs principe volgt. Het lastige is alleen dat dit nooit goed voorspelbaar is,
doordat er teveel factoren zijn die allemaal van invloed zijn op het geheel. Echter kan je wel
dingen voorspellen door de grootste invloeden in je berekeningen mee te nemen. Dit is ook de
reden waarom horoscopen een kern van waarheid in zich hebben: de grootste energiebeinvloeders (sterrenstelsels / planeten) zijn in deze berekeningen opgenomen.
Echter is er een groot misverstand dat horoscopen op microniveau kunnen worden gebruikt (dus
door op 1 persoon te bekijken op 1 bepaalde dag) omdat dan ook alle micro-invloeden moeten
worden meegenomen in de berekening. Het is alleen echter onmogelijk om alle micro
beïnvloeders van het heelal op 1 willekeurig moment in de tijd te bepalen en dan daarmee verder
te rekenen.
Het is wel zo, dat de nauwkeurigheid het grootst is wanneer bekend is waar (locatie in het
heelal) en op welk tijdstip de persoon geboren is. Dit komt omdat bij de overgang van ziel naar
wedergeboorte de print van het heelal wordt opgeslagen in de ziel (je sterrenbeeld) als
universele identificatie. Je kunt het als een nieuwe bladzijde in je ziel zien, dat als hoofdstuk titel
je sterrenbeeld heeft.
Je sterrenbeeld bepaalt echter niet (wat veel mensen wel denken) wie je bent. Het bepaalt
echter wel hoe je reageert op energie beïnvloeders. Om deze reden kan wel je stemming worden
“voorspeld”. Echter materiele zaken zijn veel moeilijker te voorspellen omdat niet alle factoren in
de ingewikkelde formule kunnen worden opgenomen.
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