Spirituele evolutie
Een jaar of 8 geleden heb ik een stuk geschreven genaamd “De evolutie na Darwin”, over de
spirituele evolutie van de mens zoals ik dat toen zag. Voor mij werden toen de stappen en
structuren van dit proces enigszins helder, maar ik kon mij toen onmogelijk voorstellen dat het om
zoveel meer ging dan dat ik toen kon zien.
Hoe verder de mens komt op de ladder van evolutie, des te meer zal het merken dat niet meer
zozeer de fysieke evolutie van belang is, als wel de spirituele evolutie van de mens. De mens en
andere wezens op aarde evolueren naar een hogere staat van bewustzijn in de sferen die niet met
de aardse ogen waar te nemen zijn, maar wel met het innerlijk oog. Niet iedereen zal gelijk
opgaan in deze stroom en sommige mensen blijven liever in de aardse sferen, maar langzaam aan
zullen de veranderingen van een nieuwe, echter manier van leven zichtbaar worden. Of dit door
iedereen geheel ten goede gebruikt zal worden, laat ik nu even in het midden.
Het doel van deze evolutie is de mens te leren zijn ego-zelf of lagere-zelf los te laten en dichter bij
zijn goddelijke kern te brengen, totdat het als één gesynchroniseerd is met zijn hogere-zelf en de
God Bron van Licht en Liefde. Dit laatste zal voor sommige mensen als een fantasie beeld klinken
dat niet te bereiken is in het aardse leven, maar dat is niet het geval. Dit proces is religie
overstijgend en heeft meer te maken met de Bron van Goed en Licht, daarom is het niet
onderhevig aan nuances over hoe iemand God interpreteert en zelfs niet of iemand voor zichzelf
duidelijk heeft of hij wel of niet in God gelooft. Als je je wilt bevrijden van de aardse illusie en een
leven in oprechtheid wilt leiden, dan kom je namelijk vanzelf bij de Bron uit. Helaas is door sommige
wereldvisies over God, veel misverstand gekomen over de manieren waarop men bij de Bron komt.
Er is niet één “Juiste” weg. Iedereen moet vrij zijn die weg te vinden die bij hem of haar past en die
goed voelt en dan deze met overgave bewandelen met respect en begrip voor zijn medewezens.
Zelfs onder mensen die over het algemeen de dingen heel aards bekijken, beginnen er meer te
voelen dat hoe de wereld draait niet langer strookt met wie ze werkelijk willen zijn. Mensen voelen
zich beknelt en passen niet meer in hun huidige setting van leven. Ik zeg niet dat dit een nieuw
fenomeen is, maar wel op de manier waarop het nu gebeurt en de schaal waarop het nu gebeurt.
Er zijn een aantal theorieën over waarom het juist nu is dat er een grote spirituele verschuiving is,
maar daar wil ik niet de focus op vestigen, omdat Ik zoveel mogelijk schrijf vanuit mijn eigen
waarnemingen, inzichten en ingevingen. Al dit gebeurt op een vlak van bestaan dat niet zichtbaar
is in de aardse waarneming. Er is merkbaar een ander tijdperk aangebroken voor de mens en dat
maakt leven in deze tijd een bijzondere ervaring.
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