Overvloed vs. gebrek
Het leven op aarde is niets meer dan een collectieve manifestatie van gedachten. Dit is de manier
waarop alles ontstaat, met een gedachte. Zo is ook de mens ontstaan die vervolgens zijn leven op
aarde heeft vormgegeven. Wat veel mensen echter niet weten is dat deze aardse manifestatie,
de wereld zoals die door de massa als algemeen aanvaard wordt, slechts een illusie is. Een illusie
die gevormd is vanuit het “gebrek-denken”. Bij het bedenken van deze wereld is de mens ervan
uitgegaan dat alles begrensd is en dat er maar zoveel mogelijk is en niet meer. De mens schiep het
merendeel van deze wereld van uit het ego-zelf, indirect gedreven door angst. Gek eigenlijk als je
bedenkt dat voor kinderen veel meer mogelijk is. Maar dan komt op een gegeven moment de
conditionering volgens de maatstaven van de maatschappij, waarbij al deze aangeboren trekken
meestal snel verdwijnen. Maar terug naar het gebrek-denken. Als je schept vanuit deze houding,
zul je begrensd blijven. Gedachten die hierbij horen hebben alles te maken met angst en zijn
bijvoorbeeld: Er is maar zoveel geld te besteden, ik zal nooit bereiken wat ik wil, want..... , Ik kan
dat niet, enz, enz. In het algemeen kan dit denken gezien worden als een platform waar liefde,
licht, harmonie en goedheid in diverse vormen, niet voelbaar aanwezig is. Al bij het bedenken van
het gebrek, maak je het waar. Zo is het ook andersom.
Het gebrek-denken ontstaat door ontkoppeling met de Bron God en het hogere-zelf. De
tegenpool van het gebrek-denken is het overvloed-denken.
Er zijn tijden geweest waarin mensen meer verbonden waren met de Bron en wisten wat de
potentie van de mens was en is. Door de wereld zoals die door de mens is gevormd, misschien wel
sinds begin der tijden, is deze band gaande weg verslapt en zelfs haast verdwenen bij veel
mensen. Hoe dan ook, de mens kan de Bron loslaten, maar dat is andersom vaak niet het geval.
Daardoor is er de mogelijkheid de band weer te versterken.
Dit kan onder anderen door te beseffen dat we niet hoeven te leven in een wereld waar gebrek
en angst de overhand hebben, maar dat we volledig de mogelijkheid hebben de dingen om te
keren.
Nou zal iemand kunnen aandragen dat het leven toch ook gevormd wordt door tegenslag of het
niet hebben van iets en dat angst ons helpt gevaarlijke situaties te voorkomen? Dat is waar in de
aardse werkelijkheid, maar niet in de goddelijke ware werkelijkheid. Het gaat erom hoe je dit “niet
hebben”of “tegenslag”, interpreteert. En wat betreft die gevaarlijke situatie, die zijn er niet of
krijgen een andere interpretatie, als je vanuit je goddelijke werkelijkheid leeft. Door te leren de
dingen anders te zien in de goddelijke werkelijkheid, zul je merken dat veel van wat je nu als
tegenslag ervaart niets meer is dan een ervaring die je naar een andere ervaring leidt in het leven.
Hoe ontwikkel je het zicht om door de aardse illusie heen te kijken? Dit proces ontstaat door het
ontsluieren van je bewustzijn. Laag voor laag kunnen de sluiers wegvallen die een mens beletten
het geheel te zien. De aardse illusie realiteit is hardnekkig. Het is soms moeilijk te geloven dat het
niet echt is, vooral omdat het merendeel van de mensen er in mee gaat en de hele maatschappij
haast hierop gericht is. Het is ook niet van de ene op de andere dag dat je de sluier zult kunnen
optillen. Als je dit pad opgaat, moet je het doen met volledige overgave en vertrouwen in de Bron.
En wees zeker van een overwinning, want je kunt niet verliezen wat altijd van je is geweest. De
mens was in het begin één entiteit samen met de Bron, vervolgens is er een andere vorm voor hem
gekomen waardoor het een andere pad bewandelde dan de Bron. Daarom is het een recht van
de mens om in liefde, eenheid, licht en harmonie te leven. Het vergt wel bereidheid de eerste stap
te zetten.
Daarnaast is het belangrijk er voortdurend van bewust te blijven wat de goddelijke werkelijkheid is
en welke de aardse en rekening te houden met de wetten van het Universum. Het Universum zie ik
als de “bestierder” van de spirituele logistiek, om het aards te zeggen. Nog belangrijker is dat je
jouw band met Boven (God, Universum en het Goddelijke) blijft onderhouden door onder anderen
meditatie en gebed. Op den duur is dit gewoon wat het is en gaat alles vanzelfsprekender. In deze
staat van zijn, zul je hetgeen aantrekken dat bij je past en dat je nodig hebt. Gebrek in de aardse
zin is verleden tijd, want voor alles wordt gezorgd. Het is de mens die vanuit het ego-zelf de regie
volledig dacht over te kunnen nemen, zonder rekening te houden met zijn hogere-zelf en de Bron.
De mens had gelijk dat het de regie in handen kon nemen, maar zonder verbondenheid met je
hogere-zelf, die in zekere zin de Bron is of deel van de Bron, manifesteer je vanuit een beperkte
geest. Er zijn veel grotere en mooiere dingen mogelijk als je bereid bent los te laten.
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