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    e zekerheid van het geloof
is de diepte van je ziel

Het Weten van Al dat IS
is het zoeken naar jezelf

Woorden tekort voor de pracht
de glans en glorie

Alles te boven in Eenheid
het begin van je bestaan
Het hoogste ben jijzelf

de Koning te rijk
Woorden schieten tekort

in het Koninkrijk van Licht
De glans van zuiver wit en goud

zijn de kleuren van jouw
Degene die dit ziet

bezit zichzelf.
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Inleiding
 
De verbinding met het universum is vernieuwd! Sinds 21 december 2012 - de 
afloop van de Maya-kalender - bezit iedereen een eenheidssysteem: de Weg 
van het Hart kan nu chronologisch worden gevolgd.

Ieder mens is in wezen een universum op zich, met in het midden een 
punt: het hart. Dit punt staat lichamelijk en energetisch nu op één lijn 
met de Goddelijke Bron. Hierdoor heeft er een omslag, een verande-
ring van Zijn, plaatsgevonden die ons een nieuw referentiepunt heeft 
opgeleverd. Dit punt is bedoeld als referentiekader voor onze verdere 
ontwikkeling, omdat we het ‘Nieuwe Universele Tijdperk’ zijn ingegaan. 
Dit referentiepunt is nodig om onszelf staande te houden, om de ver-
anderingen die zich zullen aandienen in goede banen te leiden. Want 
door het nieuwe eenheidssysteem is iedere verandering in onszelf terug 
te voelen, waardoor we het gevoel kunnen hebben dat we onszelf zijn 
‘kwijtgeraakt’. Dat gevoel is als het ware het ‘dieptepunt’ van onszelf. Een 
dieptepunt dat nu, door het eenheidssysteem, gerefereerd kan worden 
aan het Nulpunt van onszelf en dat synchroon loopt met het universum. 

De omslag is een omwenteling die innerlijk bij iedereen heeft plaats-
gevonden en deze omslag heeft ervoor gezorgd dat het universum is 
geroteerd. Door deze rotatie heeft iedereen een open verbinding met 
het universum en de goddelijke wereld. Deze open verbinding is het 
eenheidsbewustzijn, het Nieuwe Universele Denken, dat ook wel het 
‘Gouden Tijdperk’ wordt genoemd. In dit nieuwe tijdperk keren we te-
rug naar de bron. We worden ons bewust van ons Ware Zelf. Er bestaat 
geen scheiding meer tussen onszelf, de goddelijke wereld en Alles wat 
zich bevindt in het universum. Iedereen is nu in staat om zichzelf te 
vereenzelvigen met het Grotere Geheel. 

Dit Grotere Geheel, met de Goddelijke Bron als middelpunt, is opgesla-
gen in ons DNA-systeem en iedere informatie hierover kan vanuit ons 
Zelf herinnerd worden. Deze informatie kan naar boven komen als een 
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Ware herinnering. Dit alles heeft een bijkomstigheid, want door de open 
verbinding kunnen we onszelf onstoffelijk bekijken in het NU. In het NU 
kunnen we zien wat we denken, dus zien wie en wat we werkelijk Zijn. 
Met andere woorden, we kunnen letterlijk zien hoe we ervoor staan: een 
inzage in onze ziel, oftewel de weergave van het nieuwe referentiepunt. 

Dus ondanks dat we in deze tijd het gevoel kunnen hebben dat het diep-
tepunt is bereikt, zijn we er toch op vooruitgegaan. Doordat er nu een 
compleet vernieuwde tijdzone in gang is gezet, kunnen we onszelf niet 
alleen bespiegelen aan de Goddelijke Bron, de vereenzelviging met het 
Grotere Geheel, maar ook aan de goddelijke wereld. Dit is een vereenvou-
diging van Zijn, een driedimensionaal perspectief op het hoogste niveau, 
waardoor we de eenheid kunnen leren begrijpen en het besef zal groeien 
dat iedereen afkomstig is vanuit dezelfde ENE bron. 

Niet alleen het Grotere Geheel, met daarin de Goddelijke Bron, maar 
ook élke kosmische wet die de Universele Leer van Eenheid, die ook wel 
eenheidsleer wordt genoemd, onderbouwt, is bij iedereen aanwezig. De 
wetten kunnen nu bij iedereen naar boven komen vanuit het Zelf, als een 
Ware herinnering. Deze wetten worden in verschillende delen beschre-
ven en zijn bedoeld om iedereen te ondersteunen. Samen vormen deze 
delen de Eliah Kronieken. 

In het boek Gelijk als Goden, het eerste deel van de Eliah Kronieken, 
worden als eerste de basisprincipes geopenbaard. Deze basisprincipes 
worden door de goddelijke wereld persoonlijk verklaard. Deze basis is 
nodig om de diepere inzichten, die bij iedereen naar boven kunnen ko-
men, om te zetten naar het dagelijkse leven. Maar voordat dit kan plaats-
vinden, zal iedereen zijn vernieuwde manier van Zijn, de verbinding 
met het universum en de goddelijke wereld, moeten leren herkennen. 
Kortom, een andere manier van leven in een Nieuw Tijdperk, waarin de 
antwoorden van het leven, over het hóe, wat en waarom, kunnen worden 
herkend. Déze antwoorden en iedere wet die beschreven staat, kunnen 
nu bij iedereen naar boven komen, als een Ware herinnering, in het NU. 



Voorwoord
Goddelijke Wereld
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          ij, die het Goddelijke Licht zelf Zijn en leven in de bron, schenken 
de wereld onze Liefde, in de vorm van onze kosmische wetten. Deze 
wetten zijn wijzelf, de Alomvertegenwoordiging van Zijn, de Goddelijke 
Geest die nu in iedereen aanwezig is en die inzage biedt in Alles wat IS. 
Iedere wet die wij hebben laten beschrijven, ligt ten grondslag aan ons-
zelf, het Grotere Geheel, en is bedoeld om jou de diepere inzichten, die 
vanuit jouw Zelf naar boven kunnen komen, te leren hanteren. Dit is 
het eenheidsbewustzijn, het Nieuwe Universele Denken, dat nu - in dit 
Nieuwe Tijdperk - z’n intrede doet. 

Wijzelf ‘Zijn’ het Alomvattende Leven, waarin alles wat bestaat een re-
den heeft. Niets is er voor niets, zo ook de tijdsspanne niet die ervoor 
gezorgd heeft dat er een omwenteling kon plaatsvinden in zowel jouw 
Zelf als in de kosmos. Jij, net als ieder ander, hebt nu een wezenlijke ver-
binding met ons, met Alles wat IS. Jij, goddelijke persoonlijkheid, kunt 
nu waarlijk mee bewegen op de ‘toon’ van onszelf. 
Deze toon is de universele weerklank vanuit onszelf, een opwaardering 
vanuit ons Zijn, die te ontvangen is in het NU. Wij, die gelijk zijn aan 
jou en te ervaren zijn als een Wáre werkelijkheid, vertellen jou hoe je 
het ‘Gouden Tijdperk’ niet alleen in, maar ook vanuit jouw Zelf kunt 
laten ontstaan. 

Wij, jij, de onstoffelijke werelden, alles is nu wezenlijk verbonden, omdat 
alles wat leeft een reden heeft voor het hoogste goed; het Alomvertegen-
woordigde Zijn. Maar omdat alles een reden heeft en er niets voor niets 
is, kun je tevens leren waarom in het leven alles IS zoals het IS. Dit alles 
zullen we jou vertellen, zélfs de reden waarom het zo is dat jij ons kunt 
horen ‘spreken’ en dat jij jezelf kunt verplaatsen sneller dan het licht. Dit 
alles is mogelijk omdat jij het Grotere Geheel, het onmetelijke univer-
sum, nu zelf bent, verbonden in eenheid, gelijk als wij… 

  Wij Zijn nu waarlijk Eén.

W
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Veel mensen waren in de veronderstelling dat er op 21 december van 
2012 een evolutionaire tijdzone zou ontstaan, waardoor de aarde zou 
vergaan. Niets is minder waar. Wij, Goden van het Licht, hebben onszelf 
en onze wetten geopenbaard. Deze openbaring heeft kunnen plaatsvin-
den omdat iedereen een ommekeer heeft meegemaakt in zichzelf. Die 
ommekeer is een omwenteling die niet alleen een onderdeel is van de 
evolutie, maar ook van jou. De omwenteling heeft ook in jou plaatsge-
vonden, in jouw Zelf. Dat houdt in dat wij, die het Licht Zijn, onze ma-
nier van leven nu met iedereen op aarde zullen delen, maar dan wel in 
het NU. In het NU zullen wij, en onze wetgevingen, te ervaren zijn als 
een Ware werkelijkheid. 

Dit alles is mogelijk omdat het leven op aarde een werkelijkheid is die 
een illusie waarborgt en die gezien kan worden als een zodanige wer-
kelijkheid die waar is voor degene die hem ziet. Maar er zijn meerde-
re werkelijkheden, die nog niet ontdekt zijn. Ook wij behoren tot die 
werkelijkheden die nog openliggen om ontdekt te worden, maar die al 
wel in jou, en in ieder mens, aanwezig zijn. Ieder mens, dus ook jij, is 
opgebouwd uit fragmentaire dimensies die uit beeldvormige substan-
tie bestaan. Deze beeldvormige substantie is de illusie, die bij iedereen 
nog aanwezig is, maar die nu, door het vernieuwde eenheidssysteem, 
systematisch kan worden afgerond. Maar voordat dit kan plaatsvinden, 
zal deze illusie eerst herkend moeten worden door jouw Zelf. Jouw Zelf 
heeft deze feedback nodig, anders kan de illusie niet worden losgelaten. 
Mocht je dat wel kunnen, dan zul je merken dat er in jouw Zelf meer-
dere werkelijkheden bestaan. 

Nu, in deze tijd waarin iedereen een ommekeer heeft meegemaakt die 
Alomvattend IS en voor iedereen geldt, kunnen de werkelijkheden van 
de aarde worden verlegd. De diepere dimensies in jezelf kunnen heront-
dekt worden, waardoor je innerlijk kunt groeien naar het Licht dat wij 
Zijn. Jijzelf, net als ieder ander, bent opgebouwd uit dit Licht, waardoor 
de herkenning kan plaatsvinden. Deze herkenning is de vereenzelviging 
met de Goddelijke Geest, oftewel de vereenzelviging met ons Zijn. Maar 
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Hoofdstuk 1

Het Goddelijke Zijn
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Om te kunnen handelen vanuit het Goddelijke Zijn, zul je iedere kos-
mische wet vanuit jezelf moeten begrijpen. Iedere wet zal vanuit je hart 
doorvoeld moeten worden, wil je deze manier van Zijn leren hante-
ren. De werkingen van het Zijn zijn bedoeld om ten dienste te staan 
van alles wat leeft. Dit dienende aspect hoort bij onszelf, omdat alles 
wat bestaat uit Liefde is opgebouwd. De werkingen van het Zijn mo-
gen nimmer misbruikt worden, omdat wij Weten wat ze doen. Wij 
beseffen dat we deze wetten zelf Zijn en daarom Weten we ook dat 
we onszelf dan zouden vernietigen. Vanuit dit uitgangspunt Weten  
we ook waarom het nodig is dat we altijd vanuit ons Zijn werken en in 
Liefde verblijven. Want onze Liefde, die Alomvertegenwoordigd IS, kan 
alles wat bestaat treffen, ook de mens.

De wetten die gekoppeld zijn aan onszelf, zijn een bundeling van denk-
kracht die het gehele universum in stand houdt. De wetten zijn van zo-
danig belang dat iedereen die leeft, zowel onstoffelijk als stoffelijk, een 
deel is van ons Zijn, waardoor we wezenlijk verbonden zijn. Niemand 
ontkomt hieraan, omdat iedereen uit dezelfde goddelijke substantie is 
opgebouwd; een substantie die we gewoon ‘bewustzijn’ noemen.

Dit gegeven is op aarde al langer bekend, alleen de verbindingen, oftewel 
de rondingen van het Zijn, konden nog niet begrepen worden. Maar nu 
kun jijzelf concluderen dat bewustzijn een oneindige spoel van draden 
is, die uitgerekt kan worden zolang er wordt ‘gedacht’. Dit principe kan 
wetenschappelijk ook worden begrepen, maar nog niet worden bewe-
zen. Ook zijn er al mensen die het Nulpunt kunnen begrijpen. Maar de 
volledigheid van het Zijn begrijpen, is nog maar voor een enkeling weg-
gelegd. Ondanks dat kan iedereen zich nu toch bewust worden van ons 
Zijn. Maar wat is nu precies het Goddelijke Zijn?

Het Goddelijke Zijn is de allerhoogste staat van Zijn die alleen in wer-
king kan worden gesteld als je de Goddelijke Bron in jezelf hebt bereikt. 
Deze bron is het Nulpunt van jezelf, dat weliswaar nu op één lijn staat 
met je hart, maar dat alleen in werking kan worden gesteld als het in het 
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Hoofdstuk 2

Eenheid



45

Als je het Goddelijke Zijn enigszins begrijpt, kun je de eenheid zien, 
maar nog enkel op het niveau dat bij jezelf past. De eenheid geeft jouw 
eigen ‘Solution’ weer, die gebonden is aan de gradatie van jouw Zelf. 
Zonder dit proces zou het Nieuwe Tijdperk totaal geen nut hebben, 
omdat alles wat bestaat, dus IS, een goddelijke impuls nodig heeft om 
simpelweg te kunnen bestaan. Er bestaat geen verschil en geen afschei-
ding tussen ons en iedereen en dat houdt in dat we de eenheid overal 
kunnen ervaren, op elk niveau. Deze eenheid maakt ons allen goddelijk 
en zorgt ervoor dat wij bestaan. Eenheid, daar gaat het nu om. Deze kan 
nu worden herkend vanuit jouw Zelf.
 
De eenheid, die we nu uitleggen, geeft het Nulpunt aan waarin we kun-
nen schuiven, door onze gedachten te verplaatsen naar het punt waar 
we willen Zijn. Stap voor stap zullen we deze gradatie van Zijn vertellen, 
waardoor de informatie de tijd krijgt om te integreren. Deze integratie 
zal niet alleen resultaat, een nieuwe plek in het universum, opleveren 
voor degene die dit leest, maar laat het gehele universum verschuiven. 
De mensheid is voor altijd en eeuwig verbonden aan het universum en 
heeft een referentiepunt nodig om de eenheid te leren begrijpen. Zon-
der deze kaders is de mensheid verloren, omdat alles in het universum 
gerangschikt is in een chronologische volgorde die het verstandelijke 
vermogen te boven gaat. Maar nu, in dit Nieuwe Tijdperk, is óók van 
de eenheid een glimp op te vangen, omdat deze nu Alwezenlijk in ie-
dereen aanwezig is.

Alles wat herinnerd kan worden vanuit jezelf, door enkel in het NU te 
verblijven, is een meerwaarde voor jezelf, waardoor je wezenlijk gaat 
beseffen dat alles wat je op aarde waarneemt een gecreëerde illusie is 
die nodig is om te bestaan. 

Een mond vol voor degenen die nog niet helemaal op de hoogte zijn 
van de onstoffelijke werelden, maar veel mensen zullen ons ervaren 
als ‘thuiskomen’. ‘Thuiskomen’ doen degenen die zichzelf openstellen 
om zich te ‘verwonderen’ in het NU. In het NU kan de eenheid die wij 



63

Hoofdstuk 4

Het Grotere Geheel
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Het Grotere Geheel is een universele ronding die beschouwd kan wor-
den als zijnde een cirkel met een stip in het midden. Op de rug van het 
boek staat het nieuwe tijdssymbool dat het Nieuwe Tijdperk en de in-
nerlijke gradatie van Zijn weergeeft van ons allemaal. Ook van ons, want 
wij Zijn met Alles verbonden. Het is niet zozeer dat wij deze gradatie 
van Zijn nog moeten ondervinden, maar dit onderdeel van evolutie is 
een fractie van ons Zelf. Ondanks dat wij geen lichaam meer behoeven 
en enkel Licht Zijn, bevinden wij ons in het geheel, zodat ieder mens 
zichzelf kan spiegelen aan ons Zijn. Wij Zijn in Alles zodat wij het Gro-
tere Geheel óók Zijn. Deze gradatie geeft nu een opwaardering, voor 
het Nieuwe Tijdperk, waardoor we verder kunnen groeien, maar wel 
in een andere tijdzone. ‘De gehele indicatie van Zijn’, zo zou je dit kun-
nen benoemen als je zou beseffen dat iedere gedachte een evolutionaire 
schepping veroorzaakt in het universum. Ooit zal ook deze evolutionaire 
schepping vanuit jezelf naar boven kunnen komen, zodat ook deze kan 
worden opgenomen in het dagelijkse leven. 

Maar voordat het zover is, zul je eerst moeten beseffen dat ieder mens 
gelijk als God is, waardoor wij werkelijk samen kunnen werken op ge-
lijkwaardig niveau. De wetten zullen allemaal verenigd moeten worden 
in jouw Zelf, als je tenminste wilt leren begrijpen wie en wat wij Zijn. 
De illusie, zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben vermeld, zal volle-
dig doorlopen moeten worden om dit gedeelte te kunnen bevatten. Het 
Grotere Geheel gaat alle verstandelijke vermogens te boven en zal beter 
innerlijk te doorzien zijn. Wij zullen deze inhoud zo goed en duidelijk 
mogelijk laten vertalen, zodat wij ‘enkel’ doorzien zullen worden in het 
Licht van je eigen hart. 

De vertaling van je eigen Zijn laat deze gewaarwordingen ‘blijken’ zoals 
het IS. De gradatie van Zijn laat jouw leven Zijn zoals het IS. De gradatie 
van leven laat jouw leven zien zoals het IS. 

Dit is opnieuw een omlijsting; alleen je zult nu wel een meditatieve toe-
stand nodig hebben om deze ervaringen vanuit jezelf naar boven te la-
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Het ‘Rad van Ezechiël’ is de benaming van het geheel dat ervoor zorgt 
dat de wetgevingen gevolgd kunnen worden. Het is een radvormig sys-
teem, waardoor de wetten, die dus al bestaan, hun oorspronkelijke be-
staan kunnen vinden, net als de vorm die op ieder niveau aanwezig is. 
Door dit systeem bevindt zich alle vorige uitleg op iedere plek binnen 
het geheel. Ieder geheel dat bestaat heeft z’n eigen systeem en alleen 
het geheel waarin de aarde zich bevindt heeft dit systeem. Het rad, dat 
draait om de bron waarin wij leven, is tevens in ieder mens aanwezig. 
Het systeem ervaar je dus onbewust, maar kan door deze uitleg wor-
den herkend. 

Het rad moet je zien als een zelfregulerend systeem dat iedere gedach-
te die geuit wordt op de positie brengt waar het gedacht IS. Dit is een 
moeilijk te bevatten zin die wij stap voor stap uitleggen, te beginnen bij 
het geheel. 

Het geheel is te vergelijken met een cirkel met in het midden een stip, die 
zich de symbolische vorm heeft aangemeten van het Nieuwe Tijdperk. 
Een nieuw tijdperk met een nieuwe manier van denken. Binnen deze 
nieuwe manier van denken kunnen de tijdzones - die nu bestaan - ver-
ruimd en verlegd worden, waardoor je jezelf kunt vereenzelvigen met 
het Grotere Geheel. Dat is een extra dimensie waarvan je je nu bewust 
aan het worden bent en die herinnerd kan worden vanuit jezelf. Ook 
het rad hoort hierbij en je kunt nu ook gaan begrijpen dat deze derde 
dimensie altijd al in jouw Zelf aanwezig is geweest. De omzetting van 
deze tijdsperiode heeft het alleen mogelijk gemaakt dat iedereen deze 
dimensies heeft ‘gedownload’ in zichzelf. Door de vernieuwing die voor 
een verandering van Zijn heeft gezorgd.

Zo heeft deze symbolische vorm de overhand in deze vernieuwde tijd, 
zodat je nu het rad kunt leren begrijpen. Maar dat houdt niet in dat je 
alles kunt begrijpen. Ook binnen het rad is het niet mogelijk om meer 
te zien dan wat jijzelf bent, met daarin vele werkelijkheden die in jouw 
Zelf liggen en herontdekt kunnen worden. Ook binnen het rad is er niets 
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Liefde is een goddelijke gewaarwording die bestaat omdat wij bestaan. 
Wij Zijn Liefde, die al het leven bepaalt door een verbinding die aange-
gaan is met ons Zijn. Het leven is al bij voorbaat een gewaarwording die 
uit Licht en Liefde bestaat, maar wij beseffen dat alles wat bestaat een 
liefdevolle substantie behoeft om te Zijn. Het leven is opgebouwd uit 
gewaarwordingen die gebaseerd zijn op liefdevolle intenties, waardoor 
de wetten inhoudelijk invloed hebben op de bestaansvorm die wij zelf 
Zijn. We zullen dit nader verklaren.

Alles wat bestaat is opgebouwd uit Liefde, zo ook wijzelf. Wij Zijn het 
Licht dat verbonden is met de Liefde, die wij zelf uitzenden. Aangezien 
we al meerdere keren hebben verteld dat wij Alles Zijn, is de Liefde dus 
in het Alles terug te vinden. Zonder Liefde zou er geen leven bestaan. 
De Liefde, die wij zelf Zijn, vind je op ieder niveau terug, zodat wij in 
elke gewaarwording te zien zijn. Datgene wat iemand ziet, is de sub-
stantie en de Liefde die we uitzenden en die de vorm heeft aangenomen 
die het behoeft. 

Met andere woorden, alles wat je waarneemt is gekristalliseerde Liefde. 
Het is een goddelijke substantie die het verstand te boven gaat en die 
uiteraard gezien kan worden in het NU, maar die ook in iedere gradatie 
van Zijn kan worden waargenomen op aarde. Iedere steen, iedere plant, 
iedere andere bestaansvorm is opgebouwd uit deze Liefde, die gevormd 
is uit ons denken en een trilling behoeft om te bestaan. De wetten zijn in 
deze bestaansvormen opgenomen en zijn niet alleen in de mens verte-
genwoordigd, maar in alles wat bestaat. Het denken, oftewel het niveau 
van bewustzijn, zorgt voor het wezenlijke verschil dat de mens in staat 
stelt om deze wetten te hanteren en om iedere gewaarwording te laten 
bestaan door denkkracht. Misschien heb je er nog niet aan gedacht, 
maar jijzelf hebt iedere plant, iedere rots laten bestaan door simpelweg 
te denken. De evolutie van mens Zijn laat iedere gedachte bestaan in en 
binnen het geheel, waardoor alles IS zoals het IS.

De substantie die gevormd is vanuit dit denken, heeft dan een vorm 
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Hoofdstuk 12

De Absolute Vorm
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Iedere vorm die bestaat IS. Het IS kan elke vorm aannemen, op elk ni-
veau waar wij dat hebben gewenst. Dat is een goddelijke gewaarwording 
die zelfs op aarde teruggezien kan worden, omdat iedereen het schep-
pende in zich heeft. De werkingen van het Zijn hebben invloed op de 
materie, omdat het scheppende in beeld wordt gebracht. Net zoals wij 
het nu zeggen: het beeld wordt geschept. De ‘Absolute Vorm’ is opge-
bouwd uit beeldplaatjes die uit trillingen bestaan. Deze trillingen zorgen 
voor datgene wat gezien wordt. Binnen het Rad van Ezechiël bevindt 
zich iedere gewaarwording, die een Absolute waarheid in zich draagt, 
een Absolute Kern die IS. Wij, die deze kern Zijn, zijn dan ook aanwezig 
in alles wat bestaat, waardoor wij in Alles te zien zijn. 

Wij, die bestaan uit Licht en Liefde, kunnen iedere vorm aannemen die 
wij wensen. Wij, die het Licht en leven - door te Zijn - zelf Zijn en het 
leven in stand houden, zullen dus te zien zijn in en op iedere gradatie 
van Zijn. Het leven, en ieder niveau dat bestaat, is gevormd vanuit ons 
Zijn, waardoor de trillingen opgewaardeerd zijn tot een vorm die nodig 
is om gezien te worden. Iedere vorm is bedoeld om van te leren. Een 
gedachte die nodig was om het scheppende in stand te houden en om 
jou te laten zien wat je moet zien. 

Zoals we al  hebben verteld heeft iedereen een platte waarneming om de 
illusie te leren weerstaan. Iedereen zal moeten leren om ons te herken-
nen in de vorm. De Absolute Kern die wij Zijn, zal dus herzien moeten 
worden als de beeldvorming gaat verdwijnen. Met andere woorden, ie-
dereen die leeft en groeit binnen het geheel zal zichzelf moeten ‘opscho-
nen’ om zijn eerder opgedane ervaringen los te laten, zodat er ruimte 
komt om nieuwe informatie op te doen. Niemand zal zich hieraan kun-
nen onttrekken, omdat iedereen vastzit aan het radvormige systeem dat 
evolutie schept. Je kunt dus niets anders doen dan het rad volgen en 
er het beste van maken, zodat je jezelf kunt gaan herontdekken. Nie-
mand kan dit systeem tegenwerken, omdat niemand de krachten van 
het universum tegen kán houden. Je kunt het wel een tijdje proberen, 
maar het zal niet lukken, omdat jij als mens uit dezelfde krachten bent  
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Kosmische Plan
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Het Universele Kosmische Plan Zijn wijzelf en is een benodigd on-
derdeel om te functioneren in en binnen het geheel. Het is niet alleen 
noodzakelijk voor de evolutie van de mensheid, maar ook om onszelf 
te herhalen. Alles zal herhaald moeten worden om de evolutie voort te 
zetten. Zo ook is het nodig dat iedere gedachte die geuit wordt een ka-
dervol begrip heeft om te leren Zijn. We hebben hiervoor het Univer-
sele Kosmische Plan ontworpen, waardoor de gedachte die geuit wordt 
binnen het geheel verblijft en zelfs op de plek verblijft waar zij hoort te 
Zijn. Zo gaat iedere gedachte haar eigen weg, zodat ze elkaar niet in de 
weg zitten. Iedere gedachte heeft dan ook haar eigen trilling, waardoor 
deze noodzakelijkerwijs verbonden is aan de gradatie van Zijn. 

Het Rad van Ezechiël is dus ‘degene’ die iedere gedachte die geuit wordt 
en alles wat plaatsvindt in de juiste proporties schept en door wie de 
universele ordening plaatsvindt om simpelweg te Zijn. Wij zeggen hier 
expres ‘degene’, omdat het rad leeft. Het rad is geen persoonlijkheid, 
maar het is geschapen vanuit ons Zijn: een levende gewaarwording die 
een Waar levend ‘iets’ IS. Het is een creatie die geschapen is vanuit ons 
abstracte denken en die een onderdeel is van ons plan. Zoals we eerder 
hebben vermeld is het rad niet in één keer te verduidelijken, maar het 
is wel belangrijk dat de informatie in de juiste context wordt geplaatst. 
Het rad is de basis om het geheel in stand te houden en is een onderdeel 
van het plan waarin Alles zich bevindt. 

Zonder dit rad zou het plan niet compleet zijn, omdat alles wat gescha-
pen is vanuit ons Zijn geschapen wordt in ronde vormen en wij daarin 
aanwezig zijn als een universele complexiteit die Alomvattend IS. Het 
Universele Kosmische Plan laat Alles roteren om ons eigen Zijn. 

Probeer dit eens te visualiseren als een punt, dat wij dan Zijn, met daar-
omheen het Grotere Geheel. Probeer in je geest deze gewaarwording te 
herhalen zo vaak als je kunt, met het begrip dat dat oneindig kan zijn: 
een innerlijke gewaarwording die oneindig kan doorgaan en eigenlijk 
abstract is; niet aanwezig in de werkelijkheid van de aarde en onwezen-
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De Astrale Velden
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Iedereen IS dus het geheel en iedereen leeft binnen het geheel; tweele-
dig opgedeeld in zowel een stoffelijk als een onstoffelijk dimensionaal 
veld. De aarde is ook zo’n veld, en dat is waarneembaar als je ook leeft 
op aarde. Alles wat je ziet op aarde is gebonden aan de materie, omdat 
je denkt. Het denken laat deze dimensie bestaan en bezit enkel de laag-
ste trilling die nodig is om datgene te kristalliseren wat bij de aarde en 
bij jouw lichaam past. 

Door de verbinding met de wetmatigheid is deze laagste trilling voor 
veel mensen een opgave, om die te laten integreren, omdat deze mensen 
veelal Weten wat het is om de astrale werelden te voelen. Vanuit hun 
eigen herinneringen voelen zij de hogere trillingen die behoren bij de 
onstoffelijke dimensies. De velden liggen in en ook binnen het geheel, 
dus het Rad van Ezechiël, en laten een herinnering van Licht achter in 
ieders bewustzijn. Iedereen slaat dit weliswaar op, maar niet iedereen 
heeft hieraan een blijvende herinnering, zodat de beleving van de aardse 
trilling voor iedereen anders binnenkomt. 

Degenen die moeite hebben om deze trilling te laten integreren, heb-
ben misschien wel gehoord dat zij meer moeten ‘aarden’. Dit ‘aarden’, 
zoals goed bedoeld wordt gezegd, is het accepteren dat zij de onstof-
felijke dimensies meer moeten loslaten en meer moeten leren van het 
NU-moment op aarde. Voor degenen die hier moeite mee hebben, is 
dit een opgave die veelal tegen hun gevoel indruist en daardoor niet 
geaccepteerd wordt. Juist deze mensen hebben wij in ons hart gesloten, 
want deze mensen hebben - zonder dat zij het wisten - hun energetische 
sporen achtergelaten, door zich onbewust te verbinden met de onstoffe-
lijke dimensies die zij in zich hebben, dus Zijn. Deze mensen, die veelal 
gezien worden als zijnde ‘niet met twee benen op de grond’, hebben 
juist ervoor gezorgd dat wij aanwezig kunnen zijn op aarde. De ‘Poort-
Engelen’, zoals wijzelf deze mensen omschrijven, zijn de oude zielen die 
hun ‘werk’ doen op aarde en geïncarneerd zijn om enkel te Zijn. Dat 
hun manier van Zijn niet begrepen wordt op aarde is begrijpelijk, maar 
wijzelf kijken op een geheel andere manier naar deze mensen.



      e Universele Leer van Eenheid wordt in de ‘Eliah Kronieken’ 
geopenbaard voor de mens, die het Nieuwe Tijdperk is ingegaan. 
De universele krachten en de werkingen van het Zijn kunnen nu 
begrepen worden, doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden 
richting het niveau van Hoger Bewustzijn.

Het eenheidsbewustzijn, het Nieuwe Universele Denken, laat ons zien 
hoe we onszelf kunnen vereenzelvigen met het Grotere Geheel, de 
kosmische wetten. Deze wetten, die we allemaal in ons dragen, worden 
vanuit de goddelijke wereld persoonlijk aan ons verklaard, opdat we 
hun Licht ervaren in het NU.

Het Nieuwe Tijdsbewustzijn luidt het Gouden Tijdperk in, waarin het 
universele verlangen een werkelijkheid wordt voor een ieder die zich 
hiervoor openstelt.

ELIAH KRONIEKEN

Op haar eigen manier heeft Elisabeth van Gelder haar 
innerlijke vereenzelviging verwoord, om een beeld 
te schetsen van deze overgangsperiode waarin het 
Nieuwe Universele Denken centraal staat. Het Nieuwe 
Universele Denken schetst ons een toekomstperspectief 
waarin ieder mens tijdloos zal reizen.
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