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De ervaringsdichtheden 
 
De ervaringsdichtheden zijn een aantal omgevingen, van de 1e tot de 7e dichtheid, waarin iedere opeenvolgende 
dichtheid is ontworpen met de functie om ons materiaal te bieden voor de ontwikkeling van onze lichamen, ons 
denken en onze geest (ons spirituele zijn). Iedere dichtheid of gradatie heeft zowel innerlijke ofwel gedachten 
sferen als uiterlijke of fysieke sferen. 
Laten we er eens van uitgaan, dat wij nu in de 3e dichtheid verkeren. Maar wat is een dichtheid eigenlijk? 
Verschillende disciplines gebruiken het woord op verschillende manieren. Volgens de definitie van dichtheid uit 
het woordenboek is het de eigenschap om dicht te zijn, dicht als compact of de hoeveelheid of het aantal van 
iets per eenheid. In de fysica wordt het omschreven als het verhoudingsgetal van de massa van een object in 
vergelijking tot het volume ervan. Een betrouwbare Ra/Larson volgeling, Bruce Peret, maakt onderscheid tussen 
de gedachten sferen en de uiterlijke sferen: 

Wat ik begreep uit Het Ra Materiaal is dat “dichtheid” een mate is van de overall complexiteit van een 
structuur, vorm of entiteit in een tijdelijke, niet zozeer ruimtelijke, zin. Om Ra’s terminologie te gebruiken, 
is de dichtheid van een object  de “grootte van de tijd/ruimte” die het inneemt, terwijl het volume de 
“grootte van de ruimte/tijd” is, die het inneemt. 1 

 
Bruce gebruikt Ra’s terminologie, ‘ruimte/tijd’ voor het fysieke universum en ‘tijd/ruimte’ voor het metafysische of 
kosmische universum. Hij zegt, dat hij denkt dat de term “dichtheid” van de Ra groep in het geheel niet verwijst 
naar het normale, fysieke universum, maar eerder naar het metafysische universum dat onze fysieke wereld 
doordringt. Sinds ik het gevoel heb, dat ieder van ons die spiritueel ontwaakt is bewoners zijn geworden van het 
metafysische of innerlijke universum, betekent dit onderscheid dat we dichtheid beschouwen als een 
metafysische mate van licht. 
En verder zegt Bruce, dat deze dichtheden of quanta van licht niet allemaal betrekking hebben op hetzelfde licht:  

De te onderscheiden domeinen van Licht waar Ra aan refereert zijn misleidend, omdat “licht” in de 
hogere dichtheden wat meer complex is dan het hier is in de 3e dichtheid, waar wij allen mee vertrouwd 
zijn. Een 3e dichtheid foton is niet hetzelfde als een 6e dichtheid foton. Er verandert meer dan alleen  

“frequentie.” 
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In iedere dichtheid in de schepping bevatten deeltjes een zekere dichtheid van licht. Hoe hoger de dichtheid, des 
te dichter op elkaar gepakt met licht een lichtstraal of foton is. Hoe dichter op elkaar gepakt het licht is, des te 
meer intelligente energie is er in aanwezig. Zij van Q’uo zeggen over hogere dichtheden:  

Juist het woord ‘dichtheid’ is misleidend, aangezien het enigszins suggereert dat iedere opeenvolgende 
dichtheid fletser of zwakker is. Het tegendeel is echter het geval, aangezien in iedere volgende dichtheid 

een hogere dichtheid van licht zit.
3  

 
Bruce voegt daar nog aan toe:  

Jullie “dichtheden” zijn in wezen groepen van niveau’s van complexiteit. De eerste dichtheid is de 
eenvoudigste vorm, onbezielde materie, “lichaam.” Wanneer “verstand” toegevoegd wordt aan een 
“lichaam” tot een lichaam/verstand complex, wordt de tweede dichtheid bereikt en zien we dat als 
eenvoudige levensvormen, planten. Wanneer “geest” mee gaat doen komen we bij ons bestaan, het 
verstand/lichaam/geest complex: derde dichtheid (drie verbonden componenten), het dierenrijk en een 
zeer complexe entiteit. Op deze manier doet evolutie de complexiteit toenemen. En “dichtheid” is een 
mate van complexiteit. Om het simpel te zeggen, hoe meer “ingrediënten” in de soep van dimensies 
samenwerken om een entiteit te vormen, des te complexer het recept is, en dus des te hoger zijn 
“dichtheid.” En Ra heeft een tamelijk eenvoudige keuken, slechts zeven hoofd ingrediënten: de zeven 

dimensies vormen de 1e tot de 7e dichtheden.
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Op die manier heeft ons 3e dichtheid licht drie aspecten of dimensies in het foton, wat Bruce lichaamslicht, 
verstandslicht en geestlicht noemt, en wat ik zijnslicht, bewustzijnslicht en zelfbewustzijnslicht zou willen 
noemen. In iedere volgende dichtheid, bevat het licht de eigenschappen van eerdere dichtheden, maar plaatst 
die binnen de nieuwe dimensionale signatuur van het foton. De 3e dichtheid toevoeging zou dan liefdeslicht zijn, 
het 5e ingrediënt begrijpend licht, de 6e dichtheid eenheidslicht, en de 7e dichtheid zou vervolmakend licht 



toevoegen ofwel de brug naar intelligent oneindig licht. Maar om kort te gaan, het is allemaal licht, waar de basis 
bouwsteen van iedere dichtheid het foton van die dichtheid is. Bruce’s zeer interessante brief over “dichtheden” 
zoals door Ra gehanteerd sluit deze uitdagende gedachte in, die ons verstand of bewustzijn zodanig neerzet, 
dat die de lichamelijke dood in tijd/ruimte overleeft, en ons op die manier specifiek neerzet als metafysische 
entiteiten in de tijd/ruimte of metafysische sector:  

Toen ik Het Ra Materiaal ging gebruiken om in Larson’s fysica te duiken, was een van de dingen die ik 
ontdekte dat tijd/ruimte, wat Larson aanduidt als de Kosmische Sector, datgene is wat Ra “verstand” 
noemt in het lichaam/verstand/geest complex, waar lichaam ruimte/tijd is. Daarom slaat “dichtheid” ook 

op het verstandelijk vermogen (het denken), tegenover het vermogen van de fysieke hersenen.
5  

 
En nog eens, ik zou liever de term “bewustzijn” gebruiken dan “verstand,” om onderscheid te maken tussen het 
oude vertrouwde werkpaard van de fysieke hersenen en het eeuwige en metafysische verstand, dat Schepper 
wordt als het zichzelf volledig realiseert door deze dichtheden. Don onderzoekt de aard van de dichtheden 
wanneer hij vraagt:  
 

Vraagsteller: Ik begrijp, dat de 1e dichtheid is samengesteld uit in de kern atomaire trillingen in het rode 
spectrum, 2e in het oranje, et cetera. Moet ik het zo verstaan, dat de kern trillingen van onze planeet zich 
nog in het rode bevinden en dat 2e dichtheid wezens zich op dit moment nog in het oranje van deze 
ruimte/tijd bevinden en dat iedere dichtheid die nu op onze planeet bestaat een andere kern trilling heeft 
of is dat niet juist?  

Ra: Ik ben Ra. Dat is helemaal correct .
6 

 
 
Dat komt er dus op neer, dat je het zo kunt voorstellen dat er zeven dichtheden zijn in onze schepping, 
ingedeeld zoals onze energie centra met omschrijvende betitelingen die de regenboog kleuren van rood tot 
violet gebruiken. De 1e dichtheid is rood, de 2e dichtheid oranje, de 3e dichtheid geel, de 4e dichtheid groen, de 
5e dichtheid blauw, de 6e dichtheid indigoblauw en de 7e dichtheid violet. Onze planeet wordt momenteel 
geactiveerd in rode, oranje en gele dichtheden nu wij een 3e dichtheid planeet zijn, hoewel we binnen deze 3e 
dichtheid in al onze lichamen alle zeven energie centra hebben, die corresponderen met de hele range aan 
innerlijke en uiterlijke scheppingssferen. Don gaat hier verder op in:  
 

Vraagsteller: Wanneer dan de 4e dichtheidstrillingen binnenkomen dan betekent dit dat de planeet 
entiteiten met 4e dichtheids kern trilling kan ondersteunen. Zal de planeet dan nog 1e dichtheids kern 
trilling zijn en zullen er ook 2e dichtheids entiteiten op voorkomen met 2e dichtheids trillingen, en zullen er 
ook 3e dichtheids voorkomen met 3e dichtheids trillingen?  
 
Ra: Je moet de Aarde, zoals je die noemt, zien als zeven Aardes. Er is rood, oranje, geel, en er zal 
spoedig ook een volledige groene kleur trillings locus zijn voor 4e dichtheids entiteiten, die zij Aarde 
zullen noemen. Tijdens de 4e dichtheid ervaring – door het gebrek aan ontwikkeling van 4e dichtheid 
entiteiten – is de 3e dichtheid planetaire sfeer niet geschikt voor bewoning, aangezien de vroege 4e 
dichtheid entiteit niet precies zal weten hoe de illusie te behouden dat de 4e dichtheid niet gezien of 
vastgesteld kan worden door het voor de 3e dichtheid beschikbare instrumentarium. In de 4e dichtheid 
zullen de rode, oranje en groene energie knooppunten van je planeet geactiveerd worden, terwijl het 

geel samen met het blauw en indigo in beginsel aanwezig is.
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Het kan nog wel honderden jaren duren voordat deze overgang is voleindigd en daarom stel ik me voor dat de 
eerste bewoners van de 4e dichtheids Aarde heel bijzonder zullen zijn in die zin dat zij zullen weten hoe 
onzichtbaar en ongezien te blijven voor de 3e dichtheids bevolkingen die er nog een tijd blijven.  
 
De 1e dichtheid is de elementaire dichtheid van aarde, lucht, wind en vuur. Het begint in de tijdloosheid die deze 
deelt met de uiteindelijke dichtheid in de vorige schepping vóór deze, en pas tegen het eind van de 1e dichtheid 
vormt de schepping tijd en ruimte zoals wij die kennen uit de ongedifferentieerde werveling van energie. Onze 
oceaan, lucht en bergen drukken laat 1e dichtheid uit. De 2e dichtheid ziet de komst van bewegende entiteiten 
zoals amœben, planten en dieren. Deze dichtheid wordt getypeerd door beweging naar het licht en 
levensvormen wenden zich letterlijk naar dat licht voor bekrachtiging en regeneratie. Het is een dichtheid van 
een soort intelligentie, maar geen zelfbewustzijn. De 3e dichtheid, die we momenteel samen mogen genieten, is 
de eerste dichtheid van zelfbewuste entiteiten en deze bewoners beginnen de lessen van liefde te zoeken door 
voor het eerst als hun pad of stijl kiezen om die liefde na te streven en te realiseren. De 4e dichtheid is de 
dichtheid van liefde en begrip en haar bewoners streven er naar die kennis te perfectioneren en te beginnen aan 
de lessen van wijsheid. De 5e dichtheid is de wijsheids dichtheid, en deze bewoners voleinden de studie van 
wijsheid. De 6e dichtheid is de dichtheid van eenwording, waarin de balans tussen liefde en wijsheid wordt 



gezocht en gevonden. In deze dichtheid wordt de splitsing tussen positieve en negatieve paden, die beginnen 
met het kiezen in de 3e dichtheid, weer verenigd, aangezien negatieve 6e dichtheid entiteiten zich realiseren dat 
zij niet verder kunnen komen, tenzij zij volledig accepteren dat alle entiteiten één zijn in de Schepper en hun 
polariteit in één klap omschakelen. De 7e dichtheid is de dichtheid van eeuwigheid. Hier ronden zelfbewuste 
entiteiten alle lessen in alle soorten af en worden uiteindelijk door spirituele aantrekkingskracht terug getrokken 
in de potentieloze Schepper, waarbij de dichtheid dan beweegt naar de tijdloosheid waarin de 1e dichtheid eerst 
begon.  
 
Degenen van Q’uo voegen aan onze kennis over de doelen van dichtheden één tot drie nog toe:  

Iedere dichtheid heeft zijn eigen doel. Nu zouden we deze denklijn willen inleiden door erop te wijzen dat 
de schijnbare opeenvolging van dichtheden een werktuig van tijd en ruimte is en niet de diepste 
waarheid over de kosmos en haar opbouw. In een diepere werkelijkheid, of laat ons zeggen, een 
oppervlakkiger illusie, is alle tijd en ruimte één en als entiteit, werkt iedere zoeker daarom tegelijkertijd in 
alle dichtheden en sub-dichtheden. Tijdens een incarnatie echter is er tijd, is er ruimte en is er 
progressie. Daarom gebruiken we het concept van dichtheden om aan te duiden welke lessen er eerst 
geleerd worden, welke lessen de basis vormen voor verdere lessen. In de eerste dichtheid is de les 
simpelweg bewustzijn. In de tweede dichtheid gaan de lessen over wenden naar het licht, het begin van 
keuzes. In de derde dichtheid die we nu genieten gaat de les over leren hoe lief te hebben en hoe liefde 
te accepteren. Deze lessen vormen de twee keerzijden van liefde. Je bent in deze incarnatie ervaring 
gekomen, omdat je voelde dat er ruimte was voor verbetering in je begrip van liefde. Nu zijn andere 
redenen aanleiding voor je wens om in deze tijd te komen, waarin je hebt te maken met ten dienste 
staan van de planeet en zijn bewoners in deze tijd van transformatie op planetaire schaal. Maar 
iedereen heeft ook eigen lessen te leren en zo zouden we moeten focussen op de kern van ons bestaan 

zoals binnen het incarneren, wat dat mogelijk maakt, kan worden ervaren.
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Het is interessant om de dichtheden te zien als een werktuig van ruimte/tijd, ofwel fysieke werkelijkheid. Er zijn 
nog meer zogenaamde octaven van ervaring na deze huidige schepping, die elk deze zeven dichtheden 
omvatten, maar op een hogere octaaf van trilling. Dus, zoals Ed Weigel opmerkt, komt er geen eind aan:  
 

Ik begrijp, dat het hier nu aan de gang zijnde proces hier niet eindigt. Onze evolutie is een proces zonder 

einde.
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Hoewel je deze dichtheden kunt onderscheiden, zijn ze niet zodanig gescheiden dat we geen toegang krijgen tot 
dichtheden die we op dit moment niet genieten:  
 

Vraagsteller: Waren er ook nog andere omstandigheden, afwijkingen, consequenties of plannen 
opgezet door de Logos, anders dan die we hebben besproken voor de evolutie van de onderdelen ervan 
via de dichtheden?  
 
Ra: Ik ben Ra. Nog één meer; dat is de transparantie van de dichtheden, zodat er communicatie van 

dichtheid naar dichtheid en van sfeer naar sfeer of sub-dichtheid naar sub-dichtheid mogelijk is.
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Dan komt dat erop neer, dat we – ervan uitgaande dat ons energie systeem vergelijkbaar is met de energetische 
eigenschappen van innerlijke sferen of uiterlijke dichtheden die hoger zijn – in potentie een vrijheid van 
beweging kennen, die metafysisch gesproken totaal is. Om een duidelijker idee te krijgen over onze plaats in het 
schema van dingen vraagt Don:  
 

Vraagsteller: Ik zou graag weten wat de herkomst van verstand/lichaam/geest complexen is, zover 
teruggaand als nodig. Hoe ontstaan die?  
 
Ra: Ik ben Ra. We vragen je om je te realiseren, dat je dan het spoor van evolutie probeert te traceren. 
Deze evolutie is zoals we eerder hebben omschreven, eerst het bewuste zijn in de eerste dichtheid, 
bewegingloos, een willekeurig ding. Of je dat een verstand of lichaam complex wilt noemen is een 
semantische kwestie. Wij noemen het  verstand/lichaam complex, ons realiserend, dat in de simpelste 
jota van dit complex in al zijn volheid de enige oneindige Schepper bestaat; dit verstand/lichaam 
complex ontdekt dan in de tweede dichtheid het groeien en naar het licht wenden, en op die manier 
laten ontwaken van wat je het geest complex zou kunnen noemen, dat het omhoog spiralen intensiveert 
naar de liefde en het licht van de oneindige Schepper. De toevoeging van dit geest complex vervolmaakt 
zichzelf in gradaties naar derde dichtheid, hoewel eerder schijnbaar dan werkelijk waar het vanaf het 
begin van ruimte/tijd in potentie al bestond, wanneer het verstand/lichaam/geest complex zichzelf 



bewust wordt van de mogelijkheid van dienstbaarheid aan zichzelf dan wel aan anderen dan zichzelf of 

‘anders dan zelf’, en het verstand/lichaam/geest complex dan wordt geactiveerd.
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Hiermee beginnen we een vollediger beeld van onze eigen complexiteit en van ons evolutie pad te krijgen. We 
beginnen als elementalen; we groeien als 2e dichtheid schepselen en komen dan in het begin van ons zelf-
bewustzijn als een “ziel” of geestelijk wezen in deze, onze 3e dichtheids ervaring. De lengte van de dichtheden is 
merendeels uit te drukken in eonen en langdurig:  
 

Vraagsteller: Zou u mij een idee kunnen geven van de lengte van de 1e en 2e dichtheden zoals die zich 
voltrokken voor onze planeet?  
 
Ra: Ik ben Ra. Er bestaat geen methode voor het schatten van tijd/ruimte, voordat de tijdloosheid 
eindigde in jullie 1e dichtheid. Tot het begin van jullie tijd zou het meten wijds zijn en tegelijkertijd is die 
wijdsheid  zonder betekenis. Bij het binnengaan in de geconstrueerde ruimte/tijd overbrugde jullie 1e 
dichtheid tussen ruimte/tijd en tijd/ruimte misschien twee biljoen van jullie jaren. De 2e dichtheid kan 
makkelijker worden ingeschat en is jullie langstdurende dichtheid uitgedrukt in termen van ruimte/tijd. 
We zouden die tijd schatten op ongeveer 4,6 biljoen jaren. Deze benaderingen zijn buitengewoon grof 
vanwege de enigszins onregelmatige ontwikkeling die kenmerkend is voor schepping op basis van het 

fundament van de vrije wil.
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De dichtheden 4 tot 7 zijn ook behoorlijk lang. Onze 3e dichtheid is, relatief gesproken, echter zeer kort. Dat 
komt omdat er één enkel doel is voor de 3e dichtheid, het maken van één enkele, cruciale keuze en die stevig in 
het bewustzijn te verankeren. Don vraagt door over de 2e en 3e dichtheid om deze wat gedetailleerder in te 
vullen:  
 

Vraagsteller: Dan waren er hiervoor dus 2e dichtheids entiteiten tot zo’n 75.000 jaar geleden. Wat voor 
soort entiteiten waren dat?  
 
Ra: Ik ben Ra. De 2e dichtheid is de dichtheid van het hogere planten- en dierenleven, dat afgezien van 
de opwaartse drijfveer tot in het oneindige bestaat. Deze 2e dichtheids wezens zijn van net zo’n 
bewustzijnsoctaaf als je verscheidene bewustzijns oriëntaties aantreft onder de bewuste entiteiten van 
jullie trilling.  
 
Vraagsteller: Waar kwamen die wezens vandaan? Waren ze een product van evolutie zoals wordt 
verondersteld door onze wetenschappers? Waren ze geëvolueerd uit het oorspronkelijke materiaal van 
de aarde waar jullie over spraken?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dat is correct.  
 
Vraagsteller: Evolueren deze wezens dan van 2e dichtheid naar 3e dichtheid?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dat is correct, hoewel er geen garantie is wat betreft het aantal cycli dat een entiteit nodig 
zal hebben om de lessen over bewustzijn van het zelf te leren, wat een voorwaarde is voor overgang 

naar de 3e dichtheid.
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Vraagsteller: Hoe gaat de 2e dichtheid dan over naar de 3e dichtheid?  
 
Ra: Ik ben Ra. De 2e dichtheid streeft naar de 3e dichtheid, wat de dichtheid is van zelf-bewustzijn of het 
bewust zijn van zichzelf. Dat streven gebeurt door de hogere 2e dichtheids vormen, die in aanraking 
kwamen met 3e dichtheid wezens met een zodanige identiteit dat zij van zichzelf bewuste 
verstand/lichaam complexen worden, en op die manier verstand/lichaam/geest complexen worden en de 

3e dichtheid binnengaan, de eerste dichtheid van het bewustzijn van de geest (het ‘Hoger zelf?’).
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Het lijkt een geweldig iets om een 2e dichtheids schepsel te zijn en ik geloof, dat onze lichamen 2e dichtheids 
entiteiten blijven, entiteiten die zichzelf hebben overgegeven aan het tijdens het geboorte proces in hen 
ingeplante bewustzijn en de ontwikkeling van dat bewustzijn binnen een incarnatie. Een karakteristieke 
eigenschap van deze 3e dichtheid is het onbegrensde sociale karakter: 
  

De essentie van het leren/onderwijzen en onderwijzen/leren in de 3e dichtheid is, dat er andere ‘zelven’ 



zijn met wie je moet verkeren in het gekozen soort relatie met anderen. De keuze van polariteit wordt 
eerst onderkend en dan gemaakt. Het 3e dichtheids fysieke voertuig is ontworpen om alleen te kunnen 
functioneren in wat je een gezin zou kunnen noemen. Men kan zichzelf niet reproduceren en nieuw 
leven scheppen. Zonder samen te werken met een ander ‘zelf’ zal je eigen zelf niet in staat zijn om aan 
alle behoeften tegemoet te komen. De essentie van wat je menselijk zou kunnen noemen is een 

absolute behoefte aan relaties met andere ‘zelven’.
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Het valt op dat een nadrukkelijke tendens, vooral bij stedelingen, maar ook bij mensen in het algemeen, is om 
meer op zichzelf te blijven en voor ‘wanderers’ om echte solitairen te zijn. We zijn niet zo geneigd om onze hele 
echte sociale en ecologische uitdagingen op te pakken, althans de meesten van ons! Socialiseren, laat staan 
activisme, vereist verplichtingen in tijd aangaan wat onmogelijk lijkt. Toch hebben we een globe vol met andere 
‘zelven’ om samen mee tot een spirituele, sociale en ecologische gemeenschap te komen.  
 

Vraagsteller: In vergelijking met de rest van de dichtheden, met allemaal, is de 3e dichtheid slechts een 
uniek korte periode van wat wij als tijd beschouwen en is het doel daarvan om te kiezen. Is dat correct?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dat is helemaal juist. Als voorspel tot dat kiezen moet de fundering gelegd worden, het 
ontwikkelen van de illusie en de levensvatbaarheid van datgene wat spiritueel tot leven kan komen. De 
overige dichtheden zijn een voortdurende verfijning van dat kiezen. Dit wordt ook in belangrijke mate 
verlengd, zoals jullie dat zouden noemen. Het kiezen is, zoals jullie zeggen, het werk van een moment, 

maar het is de spil waarom de schepping draait.
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Wat is het karakter van dat kiezen?  
 

Het hele trillings gebeuren dat jullie 3e dichtheid noemen is datgene waarin jullie de fundamentele keuze 
maken, die ieder van jullie al heeft gemaakt om ten dienste te staan van anderen en om een leven in 
vertrouwen te leiden. Jullie basale bijdrage is te leven in vertrouwen; niet om gelukkig of verdrietig te zijn 
of nuttig of productief, maar om een bepaald type entiteit te zijn, een entiteit ie in staat is om door de 
vensters van jullie ogen te glanzen met een glimlach om de lippen met het licht van de ene oneindige 

Schepper.17  
 
Ik houd van dat beeld van de Schepper die vanaf onze gezichten schijnt als we met echte warmte glimlachen. 
En ik kan vaak de energie door me heen voelen stromen wanneer ik gewoon in de tuin bezig ben of met iemand 
praat of schrijf zoals nu. Hier een uitdagende gedachte van het Q’uo principe of de groep:  
 

De wezenlijke fundering van 3e dichtheid is gebaseerd op wat kan worden omschreven als een 
vergissing; dat wil zeggen, een keuze om goed en kwaad te kennen en daarom te sterven. De hele 3e 
dichtheids omgeving is noodzakelijkerwijs gefundeerd op dynamische tegenstellingen en de keuze voor 
of tegen de schittering om te leven of te sterven in tegenstelling tot de magnetische aantrekkingskracht 
en vastpakken van het leven en het angstige wegduwen van de dood. Het kan lijken alsof die keuze 
tussen leven en sterven, om onvolkomen te zijn en te kiezen tussen onvolkomen afgeleide essenties 
een dwaze keuze is, maar het is juist deze omgeving, die de test condities schept voor groei en voor het 
leren kennen van datgene binnenin een ieder, of je die nu een zoeker noemt of het hogere zelf, ofwel 

dat zelf dat nastreeft om steeds vollediger op te gaan in de stralende energie van de ene Schepper.
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Na dit proces van werken binnen een incarnatie in de 3e dichtheid vindt het overgaan plaats. Sommigen zullen 
gewoon voelen daar klaar voor te zijn en sommigen ook niet:  
 

Het idee om vanuit 3e dichtheid naar 4e dichtheid en verder over te gaan lijkt een redelijke verwachting. 
Hoewel ik de paradigmaverschuiving een gelukkig gebeuren vindt, maakt het ook deel uit van een groter 

gebeuren. Leven alsof het allemaal één is, is een interessant bestaan en geeft kracht.
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Ik ga naar de boekwinkel met een zo overweldigende hoeveelheid materiaal over verlichting, dat mij dat  
een beetje shockeert. Omdat ik heel diep voel dat ik tijd tekort kom. Ik heb het verknoeid. Wat mij 
werkelijk beweegt is al deze informatie die uitkomt over 3e dichtheids entiteiten versus de 4e dichtheids  
werkelijkheid, die er aan staat te komen. Ik voel me dermate klein worden, dat ik in een gat zou willen 
kruipen om er nooit meer uit te komen. Hoe kan ik, hoe kan ook maar iemand zeker zijn over zijn 

evolutie?? Hoe kan iemand zeker weten OF ze het zullen halen naar de 4e dichtheid?
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Maar het oogsten is al begonnen op de planeet Aarde en waar wij allen sterven zullen we die licht treden 
oplopen:  
 

Net als andere bewoners worden ‘wanderers’ geacht de treden van licht op te lopen wanneer hun 
incarnatie ervaring tot een einde komt en, net als iedere Aard bewoner, als de treden worden opgelopen 
tot een punt van goed voelen binnen de 3e dichtheid zal de ‘wanderer’ niet terugkeren naar zijn 
vertrouwde trillingsomgeving, maar zal hij eerder verder gaan in 3e dichtheid  tot de overgang is 

bereikt.
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Door dit proces hopen we de 4e dichtheid binnen te gaan na de overgang. De Aarde zal als een 4e dichtheid 
positieve planeet verder gaan, waarbij de 3e dichtheid op natuurlijke wijze uitsterft gedurende een periode van 
eeuwen. Totdat de 3e dichtheids mensheid volledig is verdwenen, zal de 4e dichtheid onzichtbaar zijn voor de 3e 
dichtheid, zelfs als de sferen door elkaar heen lopen:  
 

Vraagsteller: Is een entiteit in de 4e dichtheid normaal onzichtbaar voor ons?  
 
Ra: Ik ben Ra. De 4e dichtheid is, omdat daarvoor gekozen is, niet zichtbaar voor 3e dichtheid. Het is wel 
mogelijk voor 4e dichtheid om zichtbaar te zijn. De 4e dichtheids entiteit verkiest echter onzichtbaar te 
zijn vanwege de noodzaak om zich dan te moeten concentreren op het tamelijk moeilijke trillings 

complex van de 3e dichtheid die jullie ervaren.
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Het is weloverwogen van 4e dichtheid wezens om ons met ons moeilijke werk bezig te laten! Don vraagt:  
 

Vraagsteller: Hoe wordt een 3e dichtheids planeet een 4e dichtheids planeet?  
 
Ra: Ik ben Ra. De 4e dichtheid verloopt in haar bestaan net zo geregeld als het op ieder uur slaan van 
een klok. In de ruimte/tijd van jullie zonnestelsel was het mogelijk voor deze planetaire sfeer om in de 
ruimte/tijd van een andere trillings configuratie te spiralen. Dit maakt het mogelijk, dat deze planetaire 
sfeer kan samensmelten met die nieuwe uitingen.1) De gedachtenvormen van jullie mensen tijdens deze 
overgangsperiode zijn echter zodanig dat de verstand/lichaam/geest complexen van zowel individuen 
als samenlevingen verspreid worden over het spectrum in plaats van de naald te kunnen volgen, om het 
zo maar eens te zeggen, en het kompas in één richting te laten wijzen. Daardoor verloopt het 
binnenkomen in de trilling van liefde, soms door jullie de trilling van begrip genoemd, niet effectief in 
jullie huidige maatschappelijke complex. Daarom zal de oogst zo verlopen, dat velen de 3e dichtheid 
cyclus moeten herhalen. De energieën van jullie ‘wanderers’, jullie leraren en adeptenzijn momenteel 

allemaal gericht op het vergroten van de oogst. Er zijn er echter weinigen om te oogsten.
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Vraagsteller: Hoe lang  gaat de overgang van deze planeet van 3e naar 4e dichtheid dan duren?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dat is moeilijk in te schatten door de ongebruikelijke afwijkingen van deze overgang. Er 
zijn bij deze ruimte/tijd verbinding wezens geïncarneerd die al met het 4e dichtheid werk zijn begonnen. 
Het 3e dichtheids klimaat van planetair bewustzijn vertraagt het proces echter. Bij deze bepaalde 
samenloop indiceren de vortices van mogelijkheid/waarschijnlijkheid iets van tussen 100 en 700 van 
jullie jaren als overgangsperiode. Dit kan echter niet nauwkeurig zijn vanwege de volatiliteit van jullie 

mensen in deze ruimte/tijd.
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Vraagsteller: Veroorzaakt het feit, dat de basale trilling die we nu ervaren de ware kleur groen heeft van 
de 4e dichtheid, dat er nu voor het eerst veel mentale effecten op materiele objecten massaal zichtbaar 
worden zoals het buigen van metaal door gedachten?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dit is niet alleen correct, maar we geven ook in overweging, dat je dit concept doortrekt 
en het grote aantal entiteiten met zogenaamde geestelijke beperkingen begrijpt, vanwege het effect van 
deze groene straling op de mentale configuraties van hen die mentaal nog niet klaar zijn om het eigen 

zelf voor het eerst onder ogen te zien.
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En Bruce Peret voegt toe mbt mijn beschouwen van de 4e dichtheid zoals gezien vanuit de 3e dichtheid:  
 

                                                        
1 ) ‘distortions’ wordt gebruikt als ‘entiteiten in afwijking van de oorspronkelijke eenheid’, hier als ‘uitingen’ vertaald . 



De 3e dichtheid heeft een beperkt frequentie bereik voor licht, eenvoudigweg omdat er geen andere 
manier voor licht bestaat om zich uit te drukken in deze dichtheid. Het lijkt op het opvullen van een doos 
met ping pong ballen. Zodra de doos vol is, is hij vol. Voor het manifesteren van licht in een andere 
dichtheid moet het iets verliezen of juist toenemen. Dat iets is “dimensie”. Wanneer een foton eenmaal 
leert om in de dimensie van liefde te bewegen dan wordt dat foton 4e dichtheid, waarbij er zich een 
nieuw uitdrukkingsbereik voor opent, een lege doos. Aangezien het niet uitgedrukt kan worden in 3e 
dichtheid, zien we er een “schaduw” van, een 3e dichtheids projectie van een 4e dichtheids object, wat 

een radicale verandering in de frequentie van het licht LIJKT.
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Het is duidelijk, dat deze oogst van de Aarde een moeilijke is, zowel voor haar mensen als voor de planeet zelf. 
Het verrast in het geheel niet, dat we de moeilijkheden van dit oogst tijdperk meemaken. Don vraagt naar onze 
nabije toekomst in 4e dichtheid op Aarde:  
 

Vraagsteller: We zijn nu in de 4e dichtheid. Zullen de effecten van de 4e dichtheid toenemen in de 
komende dertig jaren? Zullen we meer veranderingen zien in onze omgeving en ons effect op onze 
omgeving?  
 
Ra: Ik ben Ra. De 4e dichtheid is een trillingen spectrum. Jullie tijd/ruimte continuüm heeft jullie 
planetaire sfeer en ster in deze trilling gespiraald. Dat zal tot gevolg hebben, dat de planetaire sfeer zelf 
haar electro-magnetische wervelingen voor ontvangst van het binnenkomen van zich als trillingen 
webben uitdrukkende kosmische krachten opnieuw instelt, zodat de Aarde op die manier 4e dichtheid 
gemagnetiseerd wordt, zoals jullie het zouden kunnen noemen. Dit gaat gebeuren met enig ongemak, 
vanwege de energieën van de gedachten-vormen van jullie mensen, die de geordende structuren van 
energie patronen in jullie Aardse energie spiralen verstoren, wat entropie en ongewone hitte doet 
toenemen. Dat zal enige scheuren veroorzaken in haar buitenste bekleding, terwijl zij zich magnetisch 
geschikt maakt voor de 4e dichtheid. Dat is de planetaire aanpassing. Jullie zullen een scherpe toename 
meemaken in het aantal mensen, zoals jullie verstand/lichaam/geest complexen noemen, wier trillings 
potentiëlen ook het potentieel voor 4e dichtheids uitingen omvatten. Op die manier zal er, laten we 
zeggen een nieuw ras ontstaan. Dat zijn degenen die incarneren voor 4e dichtheids werk. Er zal ook op 
korte termijn een scherpe toename zijn van negatief gepolariseerde verstand/lichaam/geest complexen 
en sociale complexen, vanwege de polariseringscondities van de scherpe aftekening tussen 4e 
dichtheids eigenschappen en 3e dichtheids egocentrische orientatie. Diegenen die in de 4e dichtheid in 
deze sfeer blijven zullen de zogenoemde positieve orientatie hebben. Er zullen er veel van elders 
komen, want het lijkt erop dat met alle krachtsinspanningen van de Confederatie, die ook hen uit de 
innerlijke sferen van jullie mensen, innerlijke beschavingen en degenen van andere dimensies omvat, 
dat de oogst nog veel minder zal zijn dan deze planeet makkelijk aan dienstbaarheid moet kunnen 

opbrengen.
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Hoe zal 4e dichtheids positief eruit zien? Die van Ra zeggen:  
 

We vragen je om te realiseren, dat er geen woorden zijn om de 4e dichtheid positief te omschrijven. We 
kunnen alleen uitleggen wat het niet is en benaderen wat het wel is. Voorbij de 4e dichtheid neemt ons 
vermogen beperkter toe totdat we geen woorden meer hebben. Dat wat 4e dichtheid niet is: het bestaat 
niet uit woorden, tenzij gekozen. Geen zware chemische voertuigen voor activiteiten van het lichaam 
complex. Geen innerlijke disharmonie. Geen disharmonie tussen mensen. Geen begrenzingen van de 
mogelijkheid om disharmonie op wat voor manier dan ook te veroorzaken. Benaderingen in termen van 
positieve statements: het is een sfeer voor een type tweevoetig voertuig, dat veel compacter en 
levendiger is; men is bewust van de gedachten van anderen; men is bewust van de trillingen van 
anderen; er heerst compassie en begrip voor de beproevingen van de 3e dichtheid; men streeft naar 
wijsheid of licht; het is een sfeer waar individuele verschillen geprononceerd worden, hoewel ook 

automatisch geharmoniseerd door groepsconsensus.
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Ons werken aan relaties in de 3e dichtheid heeft zin in termen van waar we heen gaan. Hogere dichtheden 
worden doordrongen van groepen, vooral op het positieve pad. In de 4e dichtheid werken we aan liefde, in de 5e 
aan wijsheid en in de 6e aan het één maken en in balans brengen van deze twee aspecten van de Schepper die 
corresponderen met liefde of Logos en met licht. Veel zoekers twijfelen over de volgorde van de dichtheden vier 
en vijf, ofwel liefde en wijsheid. Wijsheid lijkt zo aantrekkelijk en vredig in vergelijking met liefde. Voor mij is dit 
echter zinnig. Liefde moet geleerd worden, en ook grondig, voordat wijsheid wordt gezocht, want wijsheid 
zonder liefde is inderdaad slecht. Lucifer’s naam betekent “Licht-Brenger.” Dat principe brengt licht zonder liefde. 
Zij die wijsheid zoeken in de 3e dichtheid zoeken naar iets dat hier misplaatst is en geen deel uitmaakt van deze 



dichtheid. Proberen we een trap van wijsheid en waarheid te bouwen, die ons naar de hemel moet brengen? 
Laten we daar onmiddellijk mee ophouden en ons in plaats daarvan bezighouden met de lessen en keuzes van 
deze huidige ervaring. Dat gaat allemaal over liefde, zoals de oude muzikale groep Earth, Wind and Fire zong.  
 
De 6e dichtheid is ook die dichtheid waar de positieve en negatieve paden, die splitsten voor de 4e, 5e en vroeg 
6e, weer bij elkaar komen:  
 

Waar de negatieve entiteiten dit pad van scheiding en beheersing blijven nastreven, wordt het op een 
gegeven moment noodzakelijk, om door te gaan in het evolutie proces en om meer van de Schepper te 
kennen en de kracht van de Schepper uit te oefenen, om anderen als de Schepper en als het zelf te 
gaan zien. Dit is niet moeilijk voor de positieve polariteit, maar het is moeilijk genoeg voor de negatieve 
polariteit dat de negatieve polariteit verlaten moet worden en de er aan ontleende kracht gebruikt wordt 

om, laten we zeggen, de polariteit om te keren, zodat voortgaande evolutie mogelijk wordt
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De 6e dichtheid geeft ons in de 3e dichtheid ook een bijzonder geschenk: ons hogere zelf:  
 

Vraagsteller: U zei dat iedere 3e dichtheids entiteit een hoger zelf heeft in de 6e dichtheid, dat naar het 
verstand/lichaam/geest complex van de entiteit beweegt zoals het hoort. Ontwikkelt dat hogere zelf zich 
ook al groeiend tijdens de dichtheden vanaf de 1e dichtheid, en heeft ieder hoger zelf een 
overeenkomend verder ontwikkeld hoger zelf in de verdere dichtheden?  
 
Ra: Ik ben Ra. Het hogere zelf is een manifestatie, die gegeven wordt aan het latere 6e dichtheids 
verstand/lichaam/geest complex als een geschenk van het toekomstige zelf. De laatste actie van een 
midden 7e dichtheid, alvorens naar de heelheid van de Schepper te veranderen en aan geestelijke 
massa te winnen bestaat uit het geven van deze bron aan het 6e dichtheid zelf, bewegend in de stroom 
van de tijd zoals jullie tijd meten.  
 
Dat zelf, het verstand/lichaam/geest complex van de laat 6e dichtheid heeft dan de eer/verplichting om 
het geheel aan ervaringen van zijn totaliteit aan opgebouwde levende herinnering aan ervaringen, 
gedachten en acties te gebruiken en de bron van de totaliteit van het overgebleven 
verstand/lichaam/geest complex te gebruiken als een soort oneindig complexe gedachtenvorm. Op deze 
manier kun je jezelf, je hogere zelf of Ultieme ziel, en de totaliteit van je verstand/lichaam/geest complex  
zien als drie punten in een cirkel. Het enige onderscheid is dat van je tijd/ruimte continuüm. Allen zijn 

hetzelfde wezen.
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Zij van Q’uo omschrijven de 7e dichtheid:  

Wanneer de laatste lessen geleerd zijn in de laatste dichtheden van licht, beginnen de entiteiten een 
zodanige, wat je spirituele massa zou kunnen noemen, aan te nemen dat er een grote verlangen 
ontstaat om weer in volledige eenheid met de ene Schepper te versmelten, en die eenheid te bereiken 
zodat iedere entiteit iedere ervaring met zich meebrengt als geschenk of tot glorie van de ene Schepper. 
Dat hele gecumuleerde aanbod wordt dan het inzaaien voor een ander groot octaaf aan ervaringen en 
een bestaanscyclus, waarin de ene Schepper opnieuw delen van zichzelf uitzendt om aan ervaring te 
winnen, om te leren wat alleen geleerd kan worden door het geven van vrije wil keuze mogelijkheden 
aan die delen van zichzelf die zich als pelgrims wagen in wat voor ieder het grote onbekende is en het 

mysterie van het zijn.
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Alles bijeengenomen bevredigt deze kosmologie iets in mij wat voorheen nooit volledig bevredigd werd in die zin 
dat er goede en logische redenen gegeven worden voor lijden en keuzes en een degelijke uitleg van goed en 
kwaad, of polariteit. Naar mijn mening is dit waar het veel systemen aan mankeert. Of zij zien goed en kwaad als 
iets dat nooit met elkaar valt te verzoenen, zoals de fundamentalistische Christen of Moslim dat zien als een 
oorlog tussen goed en kwaad die niet tot een einde komt, of zij negeren de realiteit van het kwaad. Geen van 
beide oplossingen heeft mij ooit aangesproken. 
  
 
Derde dichtheid: De Dichtheid van het Kiezen  
 
Om ons denken terug te spoelen van de brede spreiding van ervaringsdichtheden kunnen we ons concentreren 
op de huidige 3e dichtheid ervaring, degene waar we juist nu aan werken. Zij van Q’uo zeggen:  

 



Wat bewonderen wij je. We herinneren ons de 3e dichtheid. Het is de kortst durende van de dichtheden, 
de dichtheid van het kiezen. Je bent hier om ervoor te kiezen om de Schepper te dienen door dienstbaar 
te zijn aan anderen of door jezelf te dienen en anderen te manipuleren. Als je dienstbaar bent aan 
anderen kan je gevraagd worden schokkende dingen te doen, je grenzen te overschrijden, dingen te 
doen die niet kunnen en die je toch doet omdat het moet. En voor zulke situaties raden we je sterk aan 
om je persoonlijke persoonlijkheid los te laten en naar een onpersoonlijk deel van je diepere zelf te 
gaan, dat goddelijke zelf van regelrechte en onverbloemde compassie. Het is soms moeilijk om te 
bepalen wat voor jezelf aantrekkelijk is in tegenstelling tot wat het is om een andere entiteit van dienst te 
zijn, vooral wanneer zich dat direct voordoet. Daarom vragen we je om je vanuit de liefde en het licht van 
die oneindige Ene, daar overheen te zetten, alsof je gewoon een theezakje in een theekopje doet, om 
datgene te doen wat nodig is om te polariseren, om te kiezen met wat dit instrument “blijmoedigheid en 

recht uit het hart” zou willen noemen.
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Zij van Q’uo vertellen meer over zelfzucht in tegenstelling tot altruïsme, de grote keuze tussen de wegen waar 
we in de 3e dichtheid mee te maken hebben:  

 
Het karakter van de 3e dichtheid wordt in de eerste plaats gedicteerd door de lessen die voor iedere 
zoeker zijn voorbereid om mee om te gaan. En wat betreft het doel waar deze lessen zich op richten, die 
basis eigenschap van je verbeelding is scheiding in tegendelen, want de dichtheid van het kiezen is aan 
jullie. Aan jullie is een verbeelding vol van enerzijds/anderzijds. Het ruwe materiaal dat je in deze 
verbeelding meemaakt is dubbel. Aan de ene kant breng je een fysiek/mentaal/emotioneel complex van 
grote instinctieve schoonheid, symmetrie en harmonie in bij deze lessen. Het fysieke voertuig in de 3e 
dichtheid is onvoorstelbaar rijk aan gevoelswaarnemingen. Het innerlijke oog is altijd gevuld met een 
enorme varieteit aan gevoelswaarnemingen. Die hebben een instinctieve voorrang en worden in een 
instinctieve staat van evenwicht gehouden. Dit is dat 2e dichtheids schepsel, dat de rol heeft aanvaard 

om het bewust-zijn van je incarnatie ervaring met je mee te dragen.
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En Joseph Kœhm voegt toe:  

De negatieven zullen trachten je een kant op te trekken en de positieven naar de andere kant. Je hebt 
een engel op je linker schouder en een engel op je rechter. Raad eens wie de engel uit de hel is? Ik heb 
hetzelfde probleem. Ik begrijp het. Veel geluk! Ik verzeker je, dat ik verre van engelachtig ben. Ik gebruik 
mijn 49% behoorlijk enthousiast in talrijke omstandigheden en geniet er soms iedere minuut van. Ik houd 
van leven op het “randje” van de afgrond denk ik. In ieder geval, nu het inspirerende nieuws. Wanneer je 

deze negatieve gevoelens krijgt moet je je realiseren, dat dit geen spelletje is. Het is de echte realiteit.
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Ik houd van Jœ’s zorgeloosheid! Natuurlijk, in zekere zin IS het een spel, een zeer goddelijk spel. En een, dat 
we serieus moeten nemen, ‘wanderers’ of niet. De Oxal groep zegt:  

In aanvulling op de lessen die op een verwante manier geleerd worden als die van hen die de 3e 
dichtheid voor de eerste keer doorlopen, brengen de zogenoemde ‘wanderers’ een zekere taak en 
verantwoordelijkheid met zich mee, die je kunt zien zo te werken alsof ze juist die bepaalde lessen die 
iedereen in de 3e dichtheid moet leren, een uniek licht, een bepaalde strekking of richting meegeven. En 
zo wordt de taak in zekere zin verdiept in dezelfde mate als de unieke gaven die meegebracht zijn uit 
andere dichtheden, zodat ze ingebed kunnen worden in dienst aan de zo hongerig zoekende zielen om 

buiten de begrenzingen te van de 3e dichtheid te komen, een dichtheid van kiezen.
35  

 
Het is een oude gedachte en ideaal, dat van degenen aan wie veel is gegeven, veel verwacht mag worden. 
Spoor onze unieke gaven dan op en zoek naar manieren om die te delen. Soms kan het lijken alsof er geen plek 
is die onze gaven kan waarderen; dat deze wereld erg negatief is. Don dacht als volgt:  
 

Vraagsteller: Kunt u mij vertellen waarom u zegt dat de Aarde 4e dichtheids positief zal worden in plaats 
van 4e dichtheids negatief, aangezien er hier nu veel negativiteit lijkt te zijn?  
 
Ra: Ik ben Ra. De Aarde lijkt negatief te zijn. Dat komt door de stilte, of laten we zeggen, de afschuw 
waar in het algemeen sprake van is bij die goede of positief georiënteerde entiteiten ten opzichte van de 
gebeurtenissen die zich in jullie huidige tijd/ruimte voordoen. Diegenen die geoogst kunnen worden, 
doordat zij zich richten op dienstbaarheid aan anderen, overtreffen echter degenen met een zelfzuchtige 

gerichtheid als oogst kenmerk in grote aantallen.
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Hoe vreemd het ook mag klinken, in sommige gevallen kan het een ‘wanderer’ zelfs niet lukken om zelfzucht of 



negatieve gerichtheid te herkennen:  
 

Vraagsteller: Zijn er veel al naar onze planeet gekomen en nog komende ‘wanderers’, die onderhevig 
zijn aan het Orion denken?  
 
Ra: Ik ben Ra. Zoals we eerder zeiden, worden ‘wanderers’ volledig geschapen als 3e dichtheid 
verstand/lichaam/geest complex. Een ‘wanderer’ entiteit loopt net zoveel kans op zo’n invloed als een 
ander verstand/lichaam/geest complex in deze planetaire sfeer. Het enige verschil zit in het spirituele 
complex dat, zo je wilt, een schild van licht heeft, als je dat zo wilt noemen, dat in staat stelt om 
helderder datgene te herkennen wat niet is wat het verstand/lichaam/geest complex als passend voelt. 
Dat is niet meer dan een neiging en kun je geen begrip noemen.  

 
En verder is de ‘wanderer’ als zijn eigen verstand/lichaam/geest minder genegen tot de, laten we 
zeggen, vertekening van 3e dichtheid positieve/negatieve verwarringen. Zo herkent hij vaak niet zo 
makkelijk als een meer negatief individu het negatieve karakter van gedachten of wezens.  

 
Vraagsteller: Zijn de ‘wanderers’, die hier incarneren, dan doelen met hoge prioriteit van de Orion 
groep?  
 
Ra: Ik ben Ra. Dat is zo.  
 
Vraagsteller: Als een ‘wanderer’ met succes onder invloed is gekomen van, zal ik zeggen, de Orion 
groep, wat zou er dan gaan gebeuren met deze ‘wanderer’ als het oogsten aanbreekt?  
 
Ra: Ik ben Ra. Als de ‘wanderer’ entiteit in zijn handelen een negatieve orientatie jegens anderen zou 
tonen, zou hij zoals we hiervoor al eerder gezegd hebben, gevangen zijn in de planetaire trillingen en, op 
het moment van oogsten, waarschijnlijk de hoofd cyclus van de 3e dichtheid als een planetaire entiteit 

gaan herhalen.
37  

 
In onze wens om zo’n herhaling van de 3e dichtheid te vermijden zouden we sereen verstandig en kalm willen 
zijn. Maar dat zijn we merendeels niet. We zijn in verwarring. Dat is echter geheel OK:  
 

We zouden de deugd van verwarring onder je aandacht willen aanbevelen, de deugd en het heilzame 
van gevangen zijn, van verbijsterd zijn, zo van je stuk gebracht zijn dat het zelf zich zelf op een spontane 
manier weer kenbaar maakt. Deze eigenschappen van het zelf geven structuur aan het leren in de 3e 
dichtheid. Zij schotelen de zoeker zorgvuldig georkestreerde keuzes voor die er subjectief op gericht zijn 
om de beste mogelijkheid voor polarisatie van het bewustzijn te bieden. Zonder persoonlijkheid, maar 
eenvoudigweg met zelfbewustzijn en de keuze voordat iemand, de zoeker, feilloos fouten naar vol 
bewustzijn zal bewegen. Dat bewustzijn leert alleen nog niets. Het legt niet zodanig verband met die 
biologische entiteit, dat het spirituele evolutie verder brengt. Het is de dwaze persoonlijkheid, het ego, 
het zelf dat een miljoen gedachten denkt en in het hart een miljoen handelingen verricht, en is die dwaze 
entiteit alleen die met vrije wil handelt en telkens diepere en meer waarachtige keuzes vindt, die het zelf 

scheppen en herscheppen en telkens opnieuw herscheppen.
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En waar wij gaan moeten wij onze volslagen vrije wil en verantwoordelijkheid onder ogen zien om deze keuzes 
te maken.  
 

Ik houd van het idee dat de Schepper ons geschapen heeft met het vermogen om te leren hoe de dans 
bewust te leiden, zodat de Schepper zichzelf kan verliezen in onze wervelende armen, en door ons 
bewuste beschouwer-bewustzijn kan ervaren wat Hij heeft geschapen zonder er voortdurend aan 
herinnerd te worden het allemaal geschapen te hebben; bijna alsof de Schepper een dag vrijaf krijgt, ons 
gewoon eenmaal in onze levens blij overgeven aan de verbeelding het slachtoffer te zijn en eenvoudig 

te genieten van de verantwoordelijkheid voor wat we hebben gekozen.
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Er valt iets op te merken bij deze oefening, zelfs buiten onze eigen spirituele evolutie: er zijn buitengewone 
mogelijkheden voor dienstbaarheid in deze dichtheid op een vage en schemerige manier:  
 

Er is niets om bang van te zijn. Je bent vrij en in de 3e dichtheids illusie. Je kunt op de grootst mogelijke 
manier dienstbaar voor elkaar zijn als je ook maar jegens iemand bent. We kunnen waarschijnlijk niet 
genoeg de hoogte, de breedte en de diepte benadrukken van de mogelijkheden voor dienstbaarheid in 



je aardse omhulsel, want de dichtheid van het kiezen is aan jou. Je zult je prioriteit kiezen of al gekozen 

hebben, en terwijl je dient help je degene die je helpt zijn of haar polariteit te kiezen of te versterken. 
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We lijken verward te blijven. Hoe de zaken te verhelderen? Hoe gaan we om met het zien van dit kiezen? Hoe 
kunnen we dat herkennen? We moeten luisteren naar het innerlijk van ons hart:  
 

Het onderwerp van de 3e dichtheid is naar ons gevoel het maken van een zekere keuze, een keuze uit 
richtingen. Die keuze is niet simpel een verbale of mentale. Om dat kiezen zodanig te doen dat de 
entiteit werkelijk heeft gekozen, worden keuzes gemaakt in het vuur van niet weten, in de afgrond 
zonder steun voor je voeten dan alleen lucht. De processen die zoekers doorlopen om tot een duidelijke 
keuze te komen is geen intellectueel proces en zelfs geen intellectueel/emotioneel proces, maar het is 
eerder, zoals dit instrument zou zeggen, een reis van hoofd naar hart, zodat het niet zoveel uitmaakt of 
iemand helder ziet, aangezien het er meer toe doet dat iemand iets duidelijker verlangt. Wegslijpen van 
de rand van het dorsten naar waarheid verbetert de doeltreffendheid van dat zoeken. Nog eens, het gaat 
er niet om wat de zoeker kent, maar wat de zoeker wenst dat het karakter van de dingen creëert, waar 
de zoeker zich waarschijnlijk op richt als datgene  wat de minst verstoorde versie is van de waarheid. 
Zodra het is geaccepteerd, dat alle waarheden tot op zekere hoogte uitingen zijn van een waarheid die 
onbeschrijfelijk en onkenbaar is, dan volgt er misschien een makkelijker en meer relaxte houding ten 
opzichte van dit proces om de waarheid te leren kennen. Als alle dingen schaduwen zijn, als alle dingen 
niet helemaal zijn wat ze lijken, dan is het hart vrij om zich te openen in het pure verlangen om welke 
waarheid dan ook maar op te pakken met zijn verscheidene antennes, waarvan het zich niet beseft die 

te hebben, maar die het innerlijke wezen goed weet te gebruiken.
41  

 
Lynn Herrmann stelt voor, dat besluiten hoe we willen zijn helpt om deze hoogst belangrijke keuze te maken:  
 

Ik denk dat de meesten van ons eerder redelijk zeker zijn welke polariteit we willen zijn dan zeker te 
weten welke polariteit we tot nu waren. Tot het moment van beslissen zijn we een van diegenen, die 
rond zwerven in verwarring en onwetendheid. We zijn niet hier en niet daar. Wanneer we de keuze 
maken, “Dit is wat ik wil zijn,” dan geloof ik stellig dat dat is wat we zullen zijn. Die keuze zal al onze 
toekomstige handelingen bepalen nadat we stellig, oprecht en categorisch hebben vastgesteld dat we 
dat willen zijn. Het universum zal ons helpen en assisteren om dat doel te bereiken als we oprecht zijn 
en dat kenbaar maken aan onszelf en ons hogere zelf. We kunnen het niet zelf doen! We moeten met 
onze ego’s vechten en onze ego’s zijn slim. Het ego vertelt ons dat we afgescheiden zijn van ALLES om 
zichzelf in stand te houden. Het enige ding wat we moeten doen is de keuze te maken en dan om hulp 
te vragen en in gedachten te houden dat wat je als onprettig in anderen ziet slechts ego is en niet de 
waarheid. Wanneer je jezelf als onwaardig beoordeelt dan speel je het op je ego. Het ego heeft deze 
twijfels en angsten nodig om te bestaan. Het ego is niet wie jij bent en het is niet wie anderen zijn. Zie 
het als de illusie die het is en zie wat er achter die illusie schuil gaat. Maak je dan geen zorgen. 
Onvoorwaardelijke liefde wordt niet van de ene op de andere dag ontwikkeld. Behandel anderen alsof ze 

je liefde waard zijn, zelfs als je die nog niet kunt geven. Op een dag zul je ertoe in staat zijn.
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Een andere manier om naar het maken van ethische keuzes te kijken is om blind vertrouwen als de keuze van 
een onnadenkende op te roepen:  
 

In het gedeelte van de reis van de geest door het huidige octaaf, wat de 3e dichtheid is, is De Keuze de 
crux of focus van het leren dat aan de orde is in de 3e dichtheid. Dit archetypische beeld is van een 
jongeman, die in ijle lucht voortschrijdt: geen idee van een brug, geen idee van een overkant, maar 
eenvoudigweg het van een klif wandelen in volledig vertrouwen. Wanneer iedere entiteit wakker wordt in 
haar spirituele identiteit is dat wat wakker geworden is voor een deel die onnadenkende en dat wat voor 
die entiteit ligt is een stap in de ruimte. En zodra die stap gezet is en de lucht dichter lijkt te worden rond 
dat nieuwe gezichtspunt, verschijnt er opnieuw een klif en de onnadenkende moet daar ook overheen 
stappen, en de volgende en de volgende. En iedere keer dat dit gebeurt heeft die zoeker, die 

onnadenkende, de keus opnieuw gemaakt.
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Een laatste suggestie: kijk uit naar liefde. Handel als haar handen, stem en ambassadeur.  
 

Het besluit dat je neemt, dat de vele keuzes die je maakt verstrekkend zal beïnvloeden, is de beslissing 
om liefde te zoeken; niet een willekeurig soort liefde, geen willekeurige omschrijving van liefde; liefde 
zoeken. Liefde zoeken is een van de allereerste afsplitsingen van de oneindige Schepper. Liefde zoeken 



is de grote intelligentie zoeken, die het energetische bewustzijn van het universum vult met een doel.
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We kunnen deze grote intelligentie ook in anderen zoeken. Allen die we tegenkomen zijn spiegels, die de liefde 
en licht van de oneindige Schepper reflecteren. Allen zijn je “onbekende engelen.” Soms zijn we verbouwereerd 
en verblind door onze eigen reflecties, maar af en toe ontmoeten we iemand die voor ons transparant naar de 
Schepper is, en daar schijnt het gezicht van liefde in menselijke vorm. Dat gebeurde vaak bij mij. Ik ben zo 
dankbaar en gevoelig voor de schoonheid in zoveel mensen die ik tegenkom en met wie ik spreek. Ik heb meer 
geluk dan de meesten, want veel van mijn uiterlijke diensten komen neer op praten met, bemoedigen en 
ondersteunen van outsiders en ‘wanderers’ en zo ontmoet ik een hele bijzondere groep van lieve wezens.  
 
 
Polariteit  
De ene grote originele Gedachte van de oneindige Schepper is liefde. Deze creatieve liefde is de straling die de 
dienstbaar-aan-anderen georiënteerde positieve zoeker aanspreekt en ook aantrekt. Onze 3e dichtheids ervaring 
gaat helemaal over liefde en over het kiezen van de weg om liefde na te streven als liefde voor anderen, of 
liefde voor jezelf.  
 
Deze staat van ergens door aangetrokken voelen is polariteit. Polariteit, zoals meestal gebruikt in de fysieke 
wereld, is die eigenschap die lichamen hebben door magnetische polen, positief en aantrekkend of negatief en 
afstotend. Deze term wordt gedefinieerd in termen van het magnetische veld van de Aarde, de positieve pool 
toegeschreven aan het noorden en de negatieve aan het zuiden. In metafysisch werk kunnen we polariteit 
opvatten als iedere neiging om je te wenden, groeien, denken of voelen op een bepaalde manier vanwege 
magnetische aantrekkingskracht of afstoting. Of zoals de Q’uo groep het zegt:  
 

Net zoals de accu in je auto functioneert door het potentiaal verschil tussen de positieve en negatieve 
lading, zo kan de zoeker van waarheid werken in zijn bewustzijn door het vermogen om zichzelf op een 

effectieve manier te polariseren in de positieve vorm van dienstbaarheid aan anderen.
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Bruce Peret suggereert dat polariteit in de 1e dichtheid electrisch is en dat magnetische polariteit een schepping 
van de 2e dichtheid is:  
 

Het verschil tussen electrische en magnetisch polariteiten is het aantal dimensies dat erin betrokken is: 
elektriciteit is één-dimensionaal, magnetisme is twee-dimensionaal. In een gloale analogie zou je 
elektriciteit kunnen zien als het initiële polariteits concept in de 1e dichtheid en magnetisme als het 

polariteitsconcept in de 2e dichtheid.
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En verder suggereert hij, dat “dichotomie” een goed synoniem is voor “polariteit”:  
 

Met het woord “dichotomie” (verdeling in twee tegengestelde delen of opinies) refereer ik typisch aan 
“polariteit”. Polariteit gaat in de regel over het handelen met de extremen van polen, niet zozeer in 
tegenstelling als wel tegenover elkaar, hoewel ik kan begrijpen dat Ra “polariteit” gebruikt, omdat hij 
probeert te handelen met de extremen van dienstbaarheid aan jezelf en dienstbaarheid aan anderen, de 
grote keuze van deze dichtheid. Ik houd niet zo van “polariteit”, omdat het zo verbonden is met FYSIEKE 
eigenschappen. Je weet hoe dat gaat met esoterische en metafysische literatuur: ieder woord heeft een 

verschillende betekenis bij iedere lezer.
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Het is zo waar dat woorden glibberige dingen zijn, zeker als we proberen woorden buiten de grenzen van hun 
eerste betekenis te nemen, zoals met polariteit. In gesprekken met mijn wetenschappelijke vriend vertelde ik 
hem, dat als ik denk aan polariteit, dat ik dan eerder denk in termen van aantrekkingskracht dan van afstoting, 
dat ik denk aan dienstbaarheid aan anderen als eerder het aangetrokken zijn tot het goede dan de afkeer van 
het kwaad. Bruce antwoordde:  
 

Misschien moet je eerder denken in termen van “aantrekken” en “afstoten” dan van afschuw, wat een 
emotionele bijbetekenis heeft. Een persoon, die zich geestelijk voelt aangetrokken door het goede zal 
natuurlijk afgestoten worden door het kwaad. Let op, dat dit een “co-magnetische” relatie is, niet een 
“magnetische”, waar als met polen, goed of kwaad, aantrekken en tegengestelden elkaar afstoten. 
Wanneer een positieve zoeker dus begint af te dwalen naar het kwade, zullen tegengestelden elkaar 
afstoten en worden ze er eenvoudig van weggeduwd. Op dezelfde manier worden ze naar elkaar toe 
getrokken wanneer ze afdwalen naar het goede. Begrijp ook, dat sommige personen worden 



aangetrokken door het “kwade”. Het werkt in twee richtingen: dienstbaarheid aan anderen beweegt naar 
de “goede pool” en dienstbaarheid aan jezelf naar de “kwade pool”. En beide woorden goed en kwaad 

zijn een kwestie van perspectief. Wat “goed” is voor zelfzucht is kwaad voor altruïsme, en vice versa.
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Toen ik het er later met Dana R. over had stonden we stil bij het simpele feit, dat ‘live’, ‘evil’ en ‘veil’ uit dezelfde 
vier letters bestaan. Een interessant iets.  
 
We verwerven polariteit door aangetrokken te worden tot een van de polen van de magneet, de metafysische 
polen “goed” en “kwaad”. Net zoals een element wordt aangetrokken door de anode in chemische electro-
catalyse worden we naar de magneet van liefde getrokken door onze wens om die liefde van de Schepper te 
ervaren en te delen. Als beginnelingen in de school van het leven en liefde zijn we als zacht ijzer, dat naar de 
magneet getrokken wordt, maar niet op een blijvende manier. Als we de keuze van liefde boven vrees, geven 
boven nemen, enz echter maken en steeds blijven maken geven we onszelf geleidelijk meer een blijvende 
status als magneet dan alleen gemagnetiseerd worden. Zodra dat wordt bereikt wordt ons werk vele malen 
makkelijker, maar het duurt lang en we zijn in deze dichtheid nooit klaar met het maken van ethische keuzes. 
Don vraagt aan Ra:  
 

Vraagsteller: Gisteren hadden we het over de splitsing, die ontstaat wanneer een entiteit bewust of 
onbewust de weg kiest die of naar dienstbaarheid jegens anderen of naar zelfzucht leidt. De filosofische 
vraag waarom zo’n splitsing zich voordoet kwam op. Ik had de indruk, dat - net zoals het met elektriciteit 
is – er geen elektriciteit is als er geen polariteit is en we geen actie hebben. Daarom veronderstel ik, dat 
het hetzelfde is met bewustzijn. Als we geen polariteit in bewustzijn hebben hebben we ook geen actie 
of ervaring. Is dat correct?  
 

Ra: Ik ben Ra. Dat klopt. Je kunt ook de algemene term “werk” gebruiken.
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Bruce Peret wijst er op, dat de eerste keuze die deze dichotomie of polariteit veroorzaakte die van de Schepper 
was:  
 

Sinds de ene Schepper deze zich herhalende dichotomie voor de eerste keer op gang moest brengen, 
voeren wij dat scheppingsproces iedere keer dat wij een beslissing – goed of fout – nemen opnieuw uit 
en scheppen een hele nieuwe stroom in ons leven gebaseerd op die beslissing. Is dat ook niet wat de 

ene Schepper deed bij het op gang brengen van het universum: een keuze maken?
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Wanneer we bewust werken, dan helpt al dat werk in het polariseren.  
 

Vraagsteller: Ik zou willen vragen of het mogelijk is om polariteit te vergroten zonder de oogstbaarheid 
te vergroten?  
 
Ra: Ik ben Ra. Het verband tussen polarisering en oogstbaarheid is heel belangrijk in de oogst van de 3e 
dichtheid. In die dichtheid zal een toename in dienstbaarheid jegens anderen of zelfzucht bijna 
onvermijdelijk het vermogen van een entiteit vergroten om een hogere licht intensiteit te beleven. In die 
dichtheid is het om zo te zeggen nauwelijks mogelijk om te polariseren zonder toename van 

oogstbaarheid.
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Als we dus polariseren werken we naar het overgaan, een geruststellende zaak. We zijn niet bezig met een 
abstract gevecht om goed en kwaad te begrijpen. We zijn eerder ethische wezens, geestelijke entiteiten, die 
door het aangetrokken worden door de polariteit van onze keuze helpen om onze spirituele evolutie te 
versnellen. Don vraagt nog eens met betrekking tot polariteit:  
 

Vraagsteller: Wanneer dit grote sterrenstelsel gevormd is door de Logos, dan bestaat polariteit in die 
zin dat we electrische polariteit hebben. Er bestaat dan electrische polariteit op dat moment. Is dat 
correct?  
 
Ra: Ik ben Ra. Ik zie dat als correct met de kanttekening dat wat je elektriciteit noemt niet alleen wordt 
opgevat als zoals Larson dat bedoelde, maar ook als opgevat in metafysische zin.  
 
Vraagsteller: Bedoelt u dan dat we niet alleen een polariteit van electrische lading hebben, maar ook 
een polariteit in bewustzijn op dat moment?  



 
Ra: Ik ben Ra. Dat is juist. Alles is potentieel beschikbaar vanaf het begin van jullie ruimte/tijd; het is dan 
de functie van bewustzijnscomplexen om een begin te maken met het gebruiken van de fysieke 

materialen om dat te ervaren en dan te polariseren in metafysische zin.
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Zij van Q’uo bekijken polariteit, deze keuze tussen inclusief denken of egocentrisme:  
 

Toen de ene Schepper zichzelf opdeelde om Zichzelf beter te kennen was de opdeling die plaatsvond te 
vergelijken met een illusie, want het resultaat was de schepping en is van moment tot moment de 
schepping zoals jullie die kennen en ook ver buiten wat jullie kennen. Toen de Schepper, die de 
eenvoud zelve is, dat werd wat complex leek, ontstond de mogelijkheid van twee manieren van reizen 
door de schepping of door elk deel van de schepping. Datgene wat in resonantie met eenheid bewoog 
werd wat jullie kennen als het pad van inclusief denken, wat stralend is en het licht van de ene Schepper 
uitdrukt in alles ervan, omdat alles als hetzelfde beschouwd wordt als het zelf, ofwel de ene Schepper. 
Het egocentrische pad werd mogelijk toen de eerste afscheiding in het 3e dichtheids bewustzijn plaats 
vond door het plaatsen van wat jullie de sluier van het vergeten hebben genoemd tussen het bewuste en 
het onbewuste denken. Deze intensivering van de illusie van scheiding bood de Schepper een intensere 
en zuiverder middel voor dat deel van Zichzelf dat beschouwd kan worden als magnetisch te 
functioneren. Zo is het egocentrische pad er een dat het licht van de Schepper naar zichzelf trekt in alle 
onderdelen van de schepping met betrekking tot de entiteit die gekozen heeft voor deze manier om 
zichzelf te kennen en te evolueren tot dezelfde Schepper. Het is dus hetzelfde licht dat beide paden 
kracht geeft op een tegenovergestelde manier, of zoals het lijkt in de sage van polariteit, aangezien 
diegenen van het pad van inclusief denken het licht doorgeven aan iedereen om hen heen het doet 
voorkomen alsof dat handelen tegengesteld is aan het egocentrische pad, dat het licht absorbeert en het 
voor zijn eigen doelen gebruikt. Maar in werkelijkheid is het de Schepper, die het licht geeft voor beide 
paden, en dezelfde Schepper die het licht ontvangt als resultaat van het handelen, dat elk van de paden 

kracht geeft.
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Eén aspect van polariteit bleek kennelijk veel lastiger dan andere voor de mensen die mij de afgelopen jaren 
schreven en Peter Stewart omschrijft dat heel goed:  
 

Ik heb altijd gevoeld, dat er behoefte is aan balans tussen deze twee typen gedrag, “egocentrisme” en 
“inclusief denken”. Er zijn echter keren, dat een handeling niet alleen ten goede van mijzelf is, maar vaak 
ervaringsgewijs ook ten goede is van anderen. Als ik mooie bomen en bloemen in mijn tuin plant voor 
mijn eigen plezier en ter verrijking van mijn leefomstandigheden, kunnen anderen die pracht ook op prijs 
stellen en ervan genieten. Het tegenovergestelde is ook waar, als diezelfde planten en bloemen 
geschonken werden aan de gemeente om in een park te planten zou dat iedereen ten goede komen 

inclusief mijzelf. Zie ik hier iets over het hoofd?
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Die schijnbare tegenstelling is typisch bij geestelijke zaken. Ja, als iemand inclusief denkt kan hij het niet helpen 
ook aan zichzelf te denken, want het voelt niet goed om te polariseren naar liefde, het is ook een geestelijke 
waarheid dat alles wat je aan de schepping geeft honderd- en duizendvoudig terugkomt. En bovendien, als we 
voor onszelf opkomen komt dat er uiteindelijk op neer, dat dat ook ten goede komt aan anderen omdat alles één 
is, zowel wijzelf als anderen de Schepper zijn. Het is echt een kwestie van voorkeur en verlangen welke weg 
men beslist te volgen. Er zijn hier heel, heel weinig negatief georiënteerde ‘wanderers’, het risico van het vergeet 
proces is te groot voor op zichzelf gerichte zielen, dus als we voelen dat we ‘wanderers’ zijn, zullen we bijna 
zeker een van diegenen zijn die eerder in positieve polariteit werkte. In het algemeen zijn zoekers, wanneer ze 
ontwaken, in overgrote meerderheid van positieve polariteit en willen zij zich ook verder polariseren. Het is dus 
goed om te accepteren dat er geen simpele, logische vereenvoudiging van dit spitituele proces is. Het is zoals 
het is. Zij van Q’uo zeggen:  
 

We gebruikten de woorden “de weg van dat wat is” om het pad van de positieve polariteit te beschrijven 
en “het pad van dat wat niet is” om het pad van negatieve polariteit te beschrijven. Beide paden komen 

uit bij dezelfde Schepper.
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Wat is “dat wat is”? Eenheid. Wat is “dat wat niet is”? Scheiding. De positieve polariteit verkiest alles zo te zien, 
dat het verdient om liefde en zorg te geven zonder verwachting die terug te ontvangen. De negatieve polariteit 
ziet alles om te beheersen en te beschermen vanuit het eigenbelang van het zelf overeenkomstig de behoeften 
en verlangens van het zelf. Liefhebben zonder te vragen of te willen beheersen is DE keuze van deze dichtheid:  



 
Ieder van ons is een wezen van puur licht. Ieder van ons heeft de volledige vrijheid om de manier te 
kiezen waarop je dat licht wilt manifesteren. Al het zogenaamde kwaad in de wereld is slechts een 
afwijking van liefde. We moedigen jullie aan om manieren te vinden om liefde boven angst, licht boven 
duisternis, overgave boven beheersen te vinden, want het proberen te beheersen is in wezen gericht op 
het zelf. Weet zo diep als je kunt en zo vaak als je kunt wie je bent en waar je heen op weg bent en 

vertrouw verder op het lot.
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De meeste zoekers verlangen er naar, zoals ik al zei, om meer gepolariseerd te zijn in gerichtheid op anderen:  
 

De keren in mijn leven, dat ik werkelijk aan anderen geef of werkelijk op andere wezens gericht ben, zijn 
de momenten waarin ik de vreugde, de liefde en de eenheid voel trillen door mijn hele lichaam. Zijn die 
betekenisvolle momenten in mijn leven er, omdat ik werkelijke vreugde en dankbaarheid voel in mijn 
hart? Ik wil die ervaring uitbreiden en in staat zjn om meer te polariseren naar het pad van inclusief 

denken.
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Dit proces is moeilijk of dat kan zeker zo lijken. Q’uo spreekt in goed gekozen bewoordingen van de ontberingen 
van de spirituele polariseerder:  
 

De pogingen om moeilijke situaties te rectificeren kunnen vaak leiden tot doorbraak ervaringen met 
iemand anders als de harten open en eerlijk naar elkaar zijn. Dat dit niet vaak zo is maakt het verlangen 
des te groter bij diegenen die liefde willen geven en ontvangen binnen jullie illusie. Het voortdurende 
verlangen er naar en de gemaakte inspanningen in die richting bouwen je innerlijke metafysische of 
geestelijke kracht, wat net zoiets is als de kracht van een batterij die energie opslaat. Als het je lukt om 

de positieve polarisatie toe te laten nemen kan de batterij meer werk aan.
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De eigenschap van positieve polariteit is dat we – om liefdevol met iemands donkere kant om te gaan - we ook 
onze eigen donkere kan zullen zien. Dat is moeilijk! Zij van Q’uo helpen met dit concept:  
 

Iemands houding ten opzichte van zijn donkere kant moet er een zijn van dankbaarheid en liefde, want 
die donkere kant is juist wat de lichte kant versterkt en mogelijk maakt. Iedere ervaring met de donkerder 
kant van je zelf brandt trots en wat dit instrument egoïsme zou noemen weg. Het is goed als je die kant 
van jezelf met die ondeugden en zonden, misschien zelfs in overvloed, ziet en je er niet van af wendt, 
maar eerder om ze te omarmen, lief te hebben, te accepteren en te vergeven dat dat deel van je zelf er 

ook is.
59 

 
 
We zullen dat niet makkelijk vinden. We moeten er echter ook niet aan onderdoor gaan. We moeten alleen 
aanvaarden dat we zo’n gevarieerd menu van zowel goed als kwaad ervaren in ons leven. Bruce Peret zegt het 
als volgt:  
 

Alles in dit universum zoekt eenheid, is het niet? Dus als het positieve pad alleen positieve ervaringen 
zoekt zal het een sterke onevenwichtige polariteit worden, zoiets als al de kleren die aan één kant van 
de wasmachine opeengepakt zitten tijdens het rond draaien. En we weten allemaal wat er dan gebeurt! 
Het mechanisme werkt niet meer, onderdelen kunnen kapot gaan, en de wasmachine kan zijn werk niet 
goed meer doen. Zou het dan niet zinnig lijken voor iedereen op beide paden om ontmoetingen met 
zowel positief als negatief te zoeken, zodat de kleren evenwichtig verdeeld blijven rond de trommel in de 

wasmachine? Je groeit nog steeds in polariteit, maar eindigt niet eenzijdig en inefficient.
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We zouden onze spirituele ontwikkeling nooit eenzijdig willen! En Bruce legt verder uit, dat het proces van 
individualisering tijdens de jeugd een egocentrisch aspect heeft, wat hopelijk niet onze blijvende keuze wordt:  
 

Op onszelf gericht zijn is nodig in onze jeugd als een overlevings noodzaak. We zijn er eenvoudigweg 
niet voor uitgerust, fysiek, mentaal, noch emotioneel om ons in te zetten voor werkelijk gericht zijn op 
anderen, totdat we een redelijk begrip hebben van wie we zijn en waar we toe in staat zijn. Je moet “op 
jezelf gericht zijn” tijdens je jeugd om die ontdekkingen te kunnen doen. Zodra we enigszins geleerd 
hebben wie we zijn, weten we echter wat we kunnen betekenen in het gericht zijn op anderen en alleen 

dan kan iemand werkelijk op dienstbaarheid jegens anderen gericht zijn als bewust handelen.
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De tijd van een dergelijk bewust zijn verschilt aanmerkelijk. Ik werd al vroeg als baby wakker. Ik kan me niet 
herinneren niet te weten, niet beter te weten dan, dat ik een kind van de Schepper was, dat mijn vader in de 
hemel was, niet in de zin van dood te zijn, maar in de zin van puur goddelijk te zijn. Ik wist dat ik een vader op 
Aarde had, maar ik identificeerde mezelf als een kind van God. In het algemeen is de periode van wakker 
worden vanaf 13 of 14, bij het begin van de puberteit, tot ongeveer je 25ste jaar. Natuurlijk, sommigen ontwaken 
al als kind, sommigen ergens tussen kind zijn en volwassenheid, sommigen als volwassenen, op middelbare 
leeftijd of als oudere mensen. Wij hebben allen een uniek afgestelde wekker voor ons geestelijk ontwaken. Zij 
van Q’uo voegen daaraan toe:  
 

Voordat iemand vrij kan zijn om gericht te zijn op anderen, moet je eerst in een verstandhouding tot 
jezelf komen en het proces van liefde en acceptatie van jezelf bereiken kan misschien erg zelfzuchtig en 

egoïstisch lijken.
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Dit proces van polariteit kiezen is, in ieder geval aan de oppervlakte, telkens weer moeilijk. Aluna Joy deelt een 
mooi verhaal:  
 

Er is een parabel van een boer die een oude ezel had. De ezel viel in de put van de boer. De boer 
hoorde de ezel balken, of wat ezels ook maar doen als ze in een put vallen. Na zorgvuldig over de 
situatie te hebben nagedacht had de boer sympathie met de ezel, maar besloot dat noch de ezel, noch 
de put de moeite van het redden waard waren. In plaats daarvan riep hij zijn buren bij elkaar en vertelde 
ze wat er gebeurd was en schakelde ze in om vuil over de ezel in de bron te storten en hem te begraven 
en zo uit zijn lijden te verlossen. Aanvankelijk werd de ezel hysterisch! Maar naarmate de boer en zijn 
buren doorgingen met scheppen en het vuil op zijn rug terecht kwam kreeg hij een idee. Hij kwam 
plotseling op de gedachte, dat iedere keer als er een schep vuil op zijn rug belandde, hij dat er vanaf kon 
schudden en erop kon gaan staan! Dat deed hij, klap na klap. “Schud het af en ga erop staan, schud het 
af en ga erop staan, schud het af en ga erop staan!” herhaalde hij om zichzelf moed in te spreken. Hoe 
pijnlijk de klappen ook waren en hoe ontmoedigend de situatie ook leek, de oude ezel vocht tegen zijn 
paniek en hield zich overeind door het van zich af te schudden en erop te gaan staan! Je hebt gelijk! Het 
duurde niet lang of de oude ezel klom gehavend en uitgeput over de wand van die put! Wat leek op iets 
dat hem zou begraven, kwam hem feitelijk ten goede, allemaal door de manier waarop hij omging met 

zijn tegenslag.
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De beste houding is dus beheerste gelijkmoedigheid, ondersteund door wat voor actie naar ons beste weten dan 
ook op zijn plaats lijkt. We kunnen rustig blijven, maar we staan klaar om te peddelen als een gek, zoals de 
polariserende eenden die we zijn, gedurende alle tijden van beproeving:  
 

Iemand die de waarheid zoekt kan niet berusten in de eerder gevonden waarheden of eerder gemaakte 
ethische keuzen tijdens zijn pelgrimstocht, maar moet voortdurend klaar zijn om de huidige 
omstandigheden tegemoet te treden waarbij alle keuzes uit het verleden nodig zijn en wat vraagt om een 
levende getuige van je eigen polariteit te zijn. Je keuzes zonder de energie van je wil zijn als lampen 
zonder brandstof en zijn onbruikbaar. Wees je er dus in je theorethische, abstracte, metafysische zijn 
erg bewust van, dat de entiteit die zoekt beproefd zal worden en dat de zoeker vooruitgang zal boeken 
als hij die beprovingen overwint, waarbij het slagen voor de test neerkomt op het zijn van de 
verantwoordelijke en betrouwbare herinnering en omarming van keuzes uit het verleden die positieve 

polariteit hebben doen groeien.
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En in deze test cyclus zullen we ons eigen universele zelf ervaren van zijn donkere kant. Want we hebben 
inderdaad alle polariteit in ons zelf. Ik heb hier altijd over gedacht als een op zich volledige cirkel, met de ene 
helft licht of positief en de andere helft donker of negatief. De Larsoniaanse fysicus Peret beziet het op een 
andere manier, een die inhoudelijk ook behulpzaam is:  
 

De stroom van licht lijkt op de strooom water uit een kraan. Dienstbaarheid jegens anderen is de kraan 
waar licht uit stroomt. Ergens moet er een afvoer zijn, gericht zijn op het zelf, om dat licht te absorberen 
en terug te voeren in de leiding. En weet je wat? De originele kraan zal dat water waarschijnlijk vanuit 
dezelfde leiding tappen, zodat het een grote lus maakt en wij alleen maar zien wat er uit de kraan komt 
en in de afvoer wegloopt. Toen Larson de Kosmische Sector ontdekte, de “anti-materie” helft van het 
universum wat in een reciproke (tegenovergestelde) relatie staat tot de Materie, opende zich een nieuwe 
deur. Omdat de Kosmische Sector eerder in de drie-dimensionale tijd bestond, dan in de drie-
dimensionale ruimte, toonden de postulaten van het Reciproke Systeem dat alles wat in de ruimte 
gebeurde ook in de tijd gebeurde, in de Kosmische Sector: kosmische sterren, kosmische planeten, 



kosmische mensen. En biologisch leven vindt plaats wanneer een van die kosmische “mensen” gehecht 
raakt aan een materieel “persoon”, het ego en de schaduw van de psyche. Nu kunnen we de andere 
helft zien. Als het ego van een persoon georienteerd is op “dienstbaarheid jegens anderen,” zou hun 
schaduw, de donkere kant van de persoon, natuurlijk “gericht op zichzelf” zijn, maar zou bestaan in deze 
Kosmische sector. Twee kanten van een munt: hier, een op zichzelf gericht persoon, daar, een op 
anderen gericht persoon. En de omloop wordt compleet, de leiding wordt zichtbaar. Er zijn niet twee 
polariteiten in betrokken, maar eigenlijk vier. Een kwadratering: een dichotomie van een dichotomie, 

gelijkelijk verdeeld over tijd en ruimte, maar dezelfde entiteit.
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We zijn grotere mensen dan we dahten. En we worden getest. Herhaaldelijk. Hier is een goed voorbeeld van 
zo’n tijd van beproeving, verteld door Dale Chorley, een diep bedachtzame ‘wanderer’:  
 

Ik voel de uiteindelijke permanentie in alles wat we doen en alles wat we aanraken (eeuwigheid) en in 
die zin vroeg ik mij af of de opgedane kennis over negatief gepolariseerde entiteiten als een houvast 
dient in hun inspanningen. Ik vraag me dat af, omdat ik korte maar intense perioden heb doorgemaakt 
van wat je paniek aanvallen zou kunnen noemen die beginnen in de onderbuik, wat ik een chakra 
bestorming zou willen noemen, die snel mijn hoofd bereikt en heet is, heet, heet. De hele tijd ben ik 
bezig na te denken over een makkelijke manier om iets te doen. Dat duurt misschien 10 seconden of zo, 
maar het omvat iedere vezel van mijn zijn volledig. Ik ben niet persé bang, maar ik probeer het te 

begrijpen.
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Het is niet moeilijk te begrijpen wanneer we enige achtergrond hebben. Dale was herhaaldelijk bezig geweest 
met een oranje-stralings onderwerp. Het was tijd voor hem om getest te worden om te zien of zijn leven 
overeenkwam met het geleerde. En ik zou zeggen, dat een strijd van 10 seconden een behoorlijk hoge graad 
van leren aangeeft! Goed gedaan, Dale! Wanneer dat proces van cyclisch testen eenmaal is begrepen wordt het 
een efficienter proces, zij het niet makkelijker:  
 

Het principe van senioriteit in incarnatie door trilling is gewoon, dat een entiteit grip krijgt op die 
geschenken, talenten en bronnen, waarmee hij de incarnatie ervaring binnenkwam en eraan werkt om 
het geven van die geschenken te maximeren door de manier van leven, de inspanningen en intenties 
om te dienen en dat de gewaar geworden geschenken zo volledig mogelijk een ritme van leren, 
veranderen, consolideren en klaarmaken voor nog meer leren creëert. Wanneer een entiteit deze cyclus 
eenmaal gewaar wordt kan hij ermee samenwerken en zodoende de polariteit van de incarnatie ervaring 
verdubbelen en nog eens verdubbelen en de efficiency van het verwerken van de catalysator ontvangen 

worden.
67  

 
Dat inspireert mijn gepassioneerde hoop! Wat we willen vermijden is het opkomen van onverschilligheid, dat 
krachteloze land van de ongepolariseerden: 
 

Zij die onverschillig zijn in jullie dichtheid zijn degenen die het betreurenswaardigst zijn, omdat zij eten 
en drinken en vrolijk zijn zonder aandacht voor anderen of het zelf en zij eenvoudig voortgaan in deze 
ervaringsdichtheid, om bij de overgang te merken dat zij niet overgaan, dat zij niet geleerd hebben lief te 
hebben, en zij niet geleerd hebben zich naar het licht te wenden of het licht te gebruiken. En zo zullen zij 
– niet afgestraft worden, want al het andere dan 3e dichtheid is hel -  maar zal hen gewoon een andere 

3e dichtheid ervaring van ongeveer 75.000 van jullie jaren gegeven worden.
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Dit is een vrije keuze. Wij kunnen en zullen mogelijk 3e dichtheid ervaringen voor altijd blijven herhalen als we 
daarvoor kiezen en dat is dan geen tragedie. We hebben alle tijd die we maar wensen om hier te moeten zijn en 
een substantiele keuze te maken over dienstbaarheid. Maar voor ontwaakte spirituele zoekers is de 
gebruikelijke houding om door te gaan met het werk, zodra de aard van het werk eenmaal duidelijk is geworden. 
Het is een redelijke vraag om te vragen hoeveel van ons ‘wanderers’ hier zijn, in senioriteit van trilling, voor “nog 

weer een kans” om deze keuze code te kraken! Een behoorlijk aantal denk ik!
69 De bereidheid om onze 

zekerheden en aannames op te geven is, paradoxaal genoeg, zeer waardevol bij het aan het werk gaan met 
polarisering om opzij te stappen en slechts acht te slaan op wat er gebeurt. Heikki Malaska deelt zijn ervaring:  
 

Ik wist niet hoe een situatie van onenigheid met iemand op te lossen. Ik wist alleen dat ik er helemaal 
genoeg van had. En terwijl ik langs de oever van de rivier wandelde en dit alles overpeinsde, vond ik 
mijzelf onverwachts terug in een gemoedstoestand waar de tijd een ogenblik stil stond. Op dat moment 
werd ik mij er helder van bewust twee onderscheiden keuzes te hebben: Ik kon kiezen tussen het 



negeren en niet geloven in alle kracht en het goede dat ik in mijzelf tegengekomen was. Door dat te 
kiezen zou ik onmiddellijk de behoefte of het gebrek beginnen te ervaren, beginnen te voelen dat ik niet 
had wat nodig was om blij te zijn dat ik leefde. Dat zou leiden tot competitie met ieder ander om mij 
heen, die hetzelfde zou voelen en we dus allen elkaar zouden bevechten om te kunnen pakken wat we 
nodig hadden voordat een ander het zou pakken. Dus alles wat ik nodig zou hebben, zou altijd ten koste 
gaan van het welbevinden van iemand anders. Maar ik realiseerde me ook op dat moment dat ik anders 
kon kiezen. Door die andere weg te kiezen opent creativiteit zich onmiddellijk op zo’n manier dat niet valt 
te voorspellen wat er zal volgen, omdat het spontaan gecreëerd wordt op het moment dat het zich 

manifesteert!! En het zal altijd fris en nieuw zijn en uiterst goed.
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En Mike Korinko voegt toe:  
 

Ik heb de draad weer opgepakt. Het geeft zo’n vreemd gevoel om te zeggen “Ik weet niet waar het toe 
leidt, maar ik weet dat de Heer mij in deze richting wenst te laten wandelen”. Het leven biedt zoveel 
richtingen. Het is moeilijk om gefocussed te blijven. Maar op momenten zoals vandaag is het zo 

prachtig!
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Ah, de vreugde als dat gebeurt, wanneer dat moment komt en we voelen dat alles goed is. Zij van Q’uo zeggen 
over zo’n overgave:  
 

Wie kiest? Laat die gedachte het intellect oplossen. Wie kiest? Als je kiest ben je niet zonder keuze. 
Degene die kiest kiest het kundigst, het menselijkst, vol van polariteit, wanneer de keuze wordt gemaakt 
met de nieuwe instelling vanuit het geheel en heelheid. Hij die bekend stond als Jezus zei, “Maar ik ben 
gekomen opdat je zult leven in al zijn volheid” (Joh 10:10). In het Christus bewustzijn is er die keuzeloze 
aanvaarding van de wil van de Schepper. Er is voor iedere entiteit hetzelfde potentieel om werkelijk te 
zijn en volledig te worden binnen het persoonlijke levenslot dat de volledige vrijheid van keuze begeleidt: 

een andere paradox.
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Bestaat er een uitdagender concept voor de zoeker, die deze keuze wil maken dan min of meer te worden 
verteld dat hij keuzeloos moet worden!? Dat is geen makkelijke klus.  

 
De eigenschap van bewustzijn, die je dankbaarheid zou kunnen noemen is die eigenschap die gevoed 
wordt in iedere zoeker, aangezien de zoeker in staat is zichzelf open te stellen voor het bewustzijn van 
de volmaaktheid van al het geschapene. Het is op die manier ook een proces van realisatie. Je kunt in 
een moment van groot verlangen alle voorafbepaalde verwachtingen in de wind slaan en zo leeg worden 
als de waterleiding waar het water door stroomt, en dat water is dankbaarheid voor jou. De beweging 
van de geest die zich voegt naar je open hart geeft het gevoel van volmaaktheid, bestemming, plaats en 
identiteit binnen alles wat gebeurt, zodat je ervaring de volmaakte reflectie wordt van de via jouw gelaat 

glimlachende ene Schepper.
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Wil en Vertrouwen 2 (Als een Noodzaak tot Polariseren)  
Waar begint dit vertrouwen dat zo’n geestelijke kracht doet ontbranden? Hoe kun je dat verkrijgen? Melissa 
verzucht:  
 

Je spreekt over de last en opoffering om vanuit vertrouwen te leven. Ik denk niet dat ik die dingen zo 
lastig zou vinden als ik iets als herkenning of een teken van positieve bevestiging had, anders dan, zoals 
ik hiervoor zei, de protesten van anderen, dat er een reden was om vertrouwente hebben. Ik onderken 
dat de afwezigheid daarvan deel uitmaakt van de schraalheid van mijn leven. Maar ongeacht hoe 
beroemd ook de persoon, of het de geschriften van Jezus zijn of de woorden van Lazaris of welk aantal 
paranormaal begaafden en/of meesters ook of de subtiele hints van gelovige vrienden die mij in de 
richting van vertrouwen duwen, tenzij ik weet wat het is waarop ik zou moeten vertrouwen, blijf ik het 

beleven als fake.74  
 
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje als Melissa in ons omgaan met vertrouwen, want er is geen hard bewijs 
voor wat voor effectiviteit ook van vertrouwen, en het is niet gemakkelijk om gewoon te handelen alsof we 
vertrouwen hadden. Toch suggereren zij van Q’uo dat juist:  

                                                        
2 ) “Faith” is hier merendeels vertaald in “vertrouwen”, “geloof in de zin van vertrouwen, van binnen weten”  



 
Vertrouwen is eenvoudig de eigenschap die degenen die niet in de metafysische wereld kunnen kijken 
om te handelen alsof zij dat wel kunnen. In de metafysische wereld waarin je geest zetelt op dit moment 
en op alle andere momenten, ben je een veel groter wezen. Je hebt voor vele, vele dingen in je huidige 
ervaring gekozen die diepe redenen hebben om te zijn zoals ze zijn. Geloofsvertrouwen is een kwestie 
van erop vertrouwen dat deze ervaring volgens hetzelfde spoor verloopt als je voor ogen had vòòrdat je 

kwam.75  
 
Dus wat betekent het eigenlijk om vertrouwen te hebben? Q’uo zegt:  
 

Vertrouwen is niet geloven in iets in de zin van iets aannemen. Vertrouwen is het weten van dingen die 
je niet kunt zien, de zekerheid dat je op de juiste plek bent. Vertrouwen is onlogisch en kun je niet 
rationeel verdedigen, en toch hoe meer tijd je doorbrengt in die ruimte binnenin het diepe denken hoe 
meer je zult opbloeien als een entiteit, en in staat zijn om dat werk te doen waarvoor ieder gekomen is 
om te doen. Want inderdaad, wat wil je beheersen? Waarover wil je macht hebben? In dingen van de 
geest, degenen die werken binnen de polariteit van dienstbaarheid aan anderen zullen ervaren dat er 
slechts één gebied is waaraan gewerkt moét worden. Het is niet de wereld waaraan gewerkt moet 
worden. Het zijn niet anderen die moeten veranderen. Maar het zelf is het gebied en de sfeer waar 
iedere entiteit gerechtigd is om aan te werken, te hopen, te dromen en die spirituele weg te 

bewandelen.76  
 
Het verdient het om nader stil te staan bij wat zij van Q’uo zeggen over geloven in de zin van aanemen versus 
geloof als vertrouwen. 245, iemand uit Californië met een achtergrond in de meer esoterische gebieden van 
computer vaardigheden en een verbazingwekkend vermogen om te helen en te communiceren in haar tuin, 
zegt:  

Er is een fundamenteel verschil tussen geloof en vertrouwen. Iedereen kan gewoon “geloven in de zin 
van iets aannemen”; maar niemand kan zomaar “vertrouwen.” Zonder een ion (= een atoom of molecuul 
met meer of minder elektronen dan normaal, waardoor het een positieve of negatieve elektrische lading  
hééft, dat neutraal “wil” worden door het verwerven of verliezen van extra elektronen) blijft geloof inert. In 
de film Indiana Jones And The Last Crusade, moet Harrison Ford een “sprong in het duister” maken 
zonder zeker te zijn van een uitweg.  
Tenzij je springt en nee, dat is nooit makkelijk, zul je altijd twijfels hebben, hoeveel je ook “gelooft.” Om 
op de oproep te antwoorden zul je de sprong moeten wagen. Misschien is dit laatste ding wat de 
grootste stoutmoedigheid vraagt. Het is niet genoeg om je teen in het zwembad te steken; je zult moeten 

springen.77  
 
En zij van Q’uo beamen:  
 

Kennis heeft niets van doen met geloof. Dogma en doctrine zijn dodelijke vijanden van geloof. Een leven 
vanuit vertrouwen leven is eenvoudigweg zeggen, “Ik vertrouw erop dat ik een overlever ben, dat ik 
wordt vastgehouden in de liefdevolle armen van een liefhebbende Schepper, dat datgene wat me nu 

overkomt is wat nu ook is beoogd te gebeuren met mij.”78  
 
Dat klinkt aantrekkelijk niet? Zeggen, “Wat er met mij gebeurt is goed voor mij, ongeacht hoe het er uit ziet.” 
Maar natuurlijk, afhankelijk van het uiterlijke beeld vereist zo’n uitspraak vaak een geweldige geloofs sprong. 
Een sprong is een plotselinge beweging, een opveren of springen van de ene plek naar een andere. We hebben 
het hier niet over voorzichtige stappen, we hebben het over de archetypische sprong van een onnadenkende in 
het duister. Zij van Q’uo zeggen hier meer over:  
 

Vertrouwen is niet iets wat je kunt kopen of iets waar je naar toe kunt werken. Vertrouwen is iets dat 
naar je toekomt nadat je die sprong in het duister maakt. Wanneer je eenmaal valt voel je die emotionele 

parachute en weet je wat vertrouwen werkelijk is, maar je moet wel eerst springen.79  
 
Dat vereist om alle vrees te laten varen:  
 

Geloof is eenvoudigweg er op vertrouwen dat de Schepper die alles maakte wat er is, inclusief jou, een 
Schepper is van oneindige en intelligente liefde, die jou liefhad als deel van Zichzelf, als een kind om te 
voeden, als een persoonlijkheid van wie over Zichzelf te leren, zoals alle ouders leerden van hun 
kinderen. Een leven vanuit vertrouwen willen leven is niets meer dan vrees laten varen en toelaten te 



gebeuren wat er gebeurt.80  
 
In dat laten varen van vrees en overgeven aan vertrouwen vragen we geloof in onze levens binnen te komen:  
 

Bedenk dat je vertrouwen wilt proberen tot uiting te laten komen in je leven en in je wezen. Vertrouwen 
is niet zinnig. Vertrouwen is niet iets om prat op te gaan. Vertrouwen lijkt de dunste van alle strohalmen 
te zijn om je aan vast te klampen en toch is de ziel die vanuit vertrouwen leeft, de geest die zich 
vastklampt aan vertrouwen, degene die weigert het maar te laten lopen, die geest die vooruitgang zal 
boeken in polariteit en dat is een prestatie die niet op het conto van het geïncarneerde zelf alleen komt, 

maar op het eeuwige en oneindige zelf.81  
 
Het kan lijken dat we er helemaal alleen voor staan in deze inspanning om te polariseren door een leven vanuit 
Vertrouwen te leven. In zekere zin is dat ook zo. Ieder van ons doet dat proces voor zichzelf. Maar anderzijds 
hebben we de krachtigst mogelijke bondgenoot: onze diepere en meer werkelijke zelven:  
 

Het eigenlijke werk bij het leiden van een leven vanuit vertrouwen is om het te leven binnen deze illusie, 
op dit moment, zonder opvallende glorie of perfectie. Het is de uitdaging om de glorie en de majesteit 
van de schepping te voelen, om het nu geleefde leven te voelen, om je zelf zich te voelen openen als 
een bloem naar de Schepper. Deze herinneringen van hulp helpen de émigré naar de Aarde niet echt, 
want het is hier dat iedere ziel er voor heeft gekozen, nogmaals, die belangrijke keuze te maken tussen 
dienstbaarheid aan anderen of aan zichzelf. En we zijn allemaal gekomen met een karma in evenwicht , 
maar we zullen niet vertrekken tenzij dat karma in evenwicht is gebleven. Derhalve dringen we er bij 
iedereen in dit soort droom ervaring op aan om in te zien dat je misschien ongebruikelijke avonturen 
hebt beleefd. Maar herinner je altijd, dat je hier bent om lief te hebben en liefde te accepteren, om 
verstandig te zijn en wijsheid te accepteren, om de tijd te voelen en de ruimte te voelen die de geschikte 

tijd is voor ieder ding.82  
 
Wilden we werkelijk een traingsprogramma voor de geest doen? Kennelijk ja!  
 

Het is niet makkelijk om een leven vanuit vertrouwen te leiden. Inderdaad, hoe intenser iemands 
vertrouwen wordt, hoe centraler en belangrijker, des te meer het wordt getest in het vuur van de 
ervaringen, want vertrouwen is niet rigide, het is flexibel, aanpasbaar, ontvankelijk. Het laat mensen de 
ruimte om hun eigen weg te volgen. Het laat mensen een weg naar de eeuwigheid vinden. Het laat 
mensen zijn waar ze zijn zonder dat te betreuren, vanwege de zekerheid dat zij op een dag zullen 
ontwaken in hun werkelijke zelf, tot het IK BEN en dat zij zullen omkeren om de weg te zoeken en de 

waarheid en het leven dat voor eeuwig het hunne is.83  
 
Of we kunnen moed krijgen door ons onze levens voor te stellen als geschenken van de Schepper:  
 

Want als het door het vertrouwen begrepen wordt, dat vertrouwen de weg is en dat het diepste 
vertrouwen is dat alles wat om je om je heen hebt en als juist wordt ervaren, dan kun je eenvoudigweg je 
aandacht op het zijn richten, want iedere entiteit is een verhaal in het denken van de Schepper, en 
iedere incarnatie een klein geschenk, een boeket, een geur op de wind die de Schepper informeert en 

zegent naarmate die oneindige entiteit steeds meer leert over zichzelf.84  
 
Er is een gevoel van echte vreugde wanneer dat moment komt dat we de Schepper voelen en de krachten van 
het licht die ons opheffen:  
 

Zij die instictief aanvoelen dat de Schepper een eenmakende, liefhebbende en voedende Schepper is 
zijn degenen die dat vertrouwen op op een bepaalde manier ontdekken; dat wil zeggen, het positieve 
pad van polariseren door dienstbaarheid aan de oneindige Ene en aan anderen, de afbeeldingen van de 
oneindige Ene. Zij die de Schepper van het oordeel, rechtvaardigheid en de wet zien zijn degenen die 
willen beheersen, controle over het leven, controle over het zelf, controle over anderen willen hebben, 

zodat er zich geen verrassingen voordoen, maar alles vooruit berekend wordt, veilig en ordelijk.85  
 
Hoe waar is het dat het leven van een positief polariserende wanderer zelden ordelijk verloopt!  
 

Wanneer je opkijkt naar de sterren realiseer je je het gelaat van de Schepper, zoals is geschreven in 
jullie heilige geschriften, bewegend over het aanzicht van de wateren van je bewustzijn. En er is een 



intuïtie die tot deze intelligentie, ver of dichtbij, zegt “Ik vestig en geef mijn vertrouwen op deze 

vriendelijke, liefhebbende en zorgende Schepper; Ik bied mijn vertrouwen aan.”86  
 
Woorden als “vriendelijk” lijken mij vanuit de moeilijkheden van de ervaring niet altijd de kern van de Schepper te 
vatten. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Hier is een ander punt dat vertrouwen kan opwekken. En wat dat 
betreft komen we nog weer eens terug op de suggesties dat meditatie zeer behulpzaam is voor een geestelijke 
zoeker:  
 

Die dingen die het diepe vertrouwen van binnen uit helpen verbinden met het bewuste denken omvatten 
allereerst geregelde meditatie, want in de stilte van meditatie worden verbindingen van binnen het diepe 
denken uit aangemaakt en stroomt informatie. Wij bevelen ook het aanmoedigen binnen in het zelf aan 
van lof en dank voor alles, groot en klein, van de voorbijgaande wereld die onze zintuigen waarnemen. 
Gebed, lof en dankzegging zijn drie bronnen die de verbinding met het geloof doen toenemen en 

versterken.87  
 
Wanneer we aan vertrouwen denken met betrekking tot polariteit moeten we rekening houden met het feit dat 
vertrouwen polariteit helpt; polariteit is waarvoor we hier kwamen om aan te werken in termen van ons eigen 
leren en het is onze verantwoordelijkheid om te handelen:  
 

In dit systeem en deze dichtheid van het ontwerp van de Logos zijn extremen in polariteit de realiteit. 
Bedenk dit: Wij hebben hier in de derde dichtheid lichamen om een bepaalde reden: om om te gaan met 
de fysieke werkelijkheid. Is het niet zinvol om te weten hoe de gereedschappen van 
lichaam/verstand/geest in harmonie te gebruiken nu de oneindige Schepper ons een prachtige 
gereedschapskist met zintuigen en vermogens in deze lichamen geeft? We zullen alle hulp nodig 
hebben die we kunnen krijgen om gefocussed te blijven tijdens de “ongemakken.” Wordt wakker!!!! We 
hebben alle mogelijkheden tot onze beschikking mensen! Ik ben meer dan gemotiveerd om volledig 

dienstbaar te zijn en mijn pad is een ion.88  
 
Heikki weet niet hoe daarmee om te gaan! Ons pad is een ion, en toch moeten we ons uiterst bewust zijn van de 
wet van de vrije wil: onze rechten houden op bij het puntje van onze neus. We doen er goed aan om aan onszelf 
te werken. Maar we zijn dwazen als we erop uit om anderen aan te passen, te veranderen of te verbeteren. Zij 
van Ra zeggen:  
 

De Wet van Verwarring of Vrije Wil is cruciaal in de werking van de oneindige schepping. Datgene wat 
beoogd wordt heeft een even grote intensiteit om de tegenovergesteld pool aan te trekken als de intentie 
of de wens zelf. Dus diegenen van wie de verlangens oppervlakkig of vluchtig zijn ervaren slechts 
kortstondige vormen van wat je de magische omstandigheid zou kunnen noemen. Er is een keerpunt, 
een steunpunt dat omzwaait als een verstand/lichaam/geest complex zijn wil op dienstbaarheid richt. Als 
deze wil en verlangen gericht zijn op dienstbaarheid aan anderen zal de corresponderende polariteit 
worden geactiveerd. We kunnen dan zien, dat zo’n samenstel van vrije wil, gefocussed op 
dienstbaarheid aan anderen, het ook in zich heeft om een grote massa licht kracht op te roepen. Die 
positieve licht kracht werkt echter ook onder vrije wil en moet opgewekt worden. Wij konden dat niet 
aanroepen en zullen jullie niet leiden, want de aard van dit contact is zodanig dat de zuiverheid van jullie 
vrije wil, in alle gevallen, bewaard moet blijven. Volg op die manier je weg door middel van ervaringen, 

waarin je richtingen tegenkomt die van nut kunnen zijn.89  
 
Stel je ons voor als zaaiers, Johnny Appleseeds van de geest. Biedt een gedachte aan als de tijd geschikt lijkt, 
laat het onderwerp dan vallen en ga verder in gelijkmoedigheidheid. Iemand zal ons horen als het tijd is om te 
ontwaken, maar niet eerder. Vertrouw op de wekker, die ieder van ons heeft ingesteld. We zitten allemaal op 
ons schema. We kunnen er voor kiezen om dat schema te versnellen, maar alleen voor onszelf. Het is belangrijk 
om niet in te zitten over de negatieve polariteit als we aan onze positieve polariteit werken:  

Als we jullie met één beschrijving zouden kunnen leiden, die alle dingen duidelijk zou maken, één stel 
symbolen die niets aan twijfel over duidelijke betekenis zou overlaten, geen verwarring over bijzondere 
details. Dat kunnen we niet, want er bestaan geen woorden of concepten, die niet ook neerkomen op 
een groep symbolen, en uiteindelijk berust dat wat jullie kennen als goed of kwaad niet in symbolen, 
maar in essenties. Essenties worden ten diepste in het hart en denken van een entiteit gevoeld, zodat er 
herkenning en besef is van dat wat, laten we zeggen, moreel aantrekkelijk en moreel onaangenaam is. 
Als jullie deze tijd beschouwen, die velen vol van leugens, en daarmee kwaad, vinden, kijk dan naar de 
essenties van mensen, relaties en het rentmeesterschap over dat wat schijnbaar kwaad, geld is, vind 
dan in jezelf de positieve waarheid-bevestigende, leven-bevestigende eigenschappen en kenmerken 



van mensen, relaties en rentmeesterschap die geoefend kunnen worden in iedere situatie. Want dit is 
niet Een tijd. Dit, kinderen, is JULLIE tijd, en geen teken van wat voor beest dan ook kan het ritme van 
jullie eigen schepping vorm geven. We hebben geen behoefte om de loyale oppositie te kleineren die 
ons uitdaagt en ons doet leren om sterk te zijn. We willen alleen maar iedere neiging corrigeren naar 
voelen dat je in de greep van het kwaad verkeert of op een of andere manier beperkt of gestuurd door 
de klaarblijkelijke visie van de wereld. Voor velen is dit inderdaad het tijdperk van het beest. We zien dit 
onder de mensen, die houding van velen die in grote mate verstoord zijn, zeer in pijn verkeren, maar 
veel symbolen voor essenties houden. In de wetenschap dat liefde alles geschapen heeft en dat de 
belangrijke oorspronkelijke Gedachte van liefde het hart is van alles wat bestaat, vragen we jullie om 
alleen met de de essenties van dingen tevreden te zijn. Zo kun je zonneschijn op donkere plaatsen 
vinden, en zo zou je onderscheiding je weg kunnen sturen van onverwachte schaduwen die anderen 
mogelijk niet zien. Het gaat om jullie ervaring, jullie schepping, jullie leven. We vragen jullie om met ons 
mee te doen bij het zoeken van de Schepper, zonder vrees en met een alles overheersend verlangen 
om telkens weer in aanraking te komen met het geweldige van licht vervulde mysterie van het 

bewustzijn.90  
 
De boodschap is gewoon om de wereld te laten draaien zoals hij gaat en te werken aan onszelf. Natuurlijk willen 
we dienstbaar zijn. Maar in termen van polariteit is de arena het zelf en niet de anderen. Degenen die proberen 
te werken aan de polariteit van anderen in hun eigen belang zijn in feite dienstbaar aan zichzelf qua orientatie, 
hoewel hun wens om te dienen waarachtig kan zijn:  
 

Vraagsteller: Veel zogenaamde evangelisten in onze samenleving tegenwoordig hebben een sterk 
verlangen en erg grote wil, en mogelijk grote polariteit, maar het komt mij voor dat het in veel gevallen 
aan bewustzijn ontbreekt, wat een minder effectieve uitwerking in de magische betekenis veroorzaakt. 
Klopt die analyse van mij?  
 
Ra: Ik ben Ra. Je hebt gedeeltelijk gelijk. Bij het onderzoeken van de polariteit van hoe dienstbaarheid 
aan anderen werkt, moet de vrije wil als vooropstaand beschouwd worden. De entiteiten waar je het 
over hebt proberen positieve veranderingen in het bewustzijn te genereren waarbij de vrije wil wordt 
ingeperkt. Dat veroorzaakt het blokkeren van de magische aard van de werking, behalve in die gevallen 
waarin een entiteit vrijwillig de werking van de evangelist wenst te accepteren, zoals je dat hebt 

genoemd.91  
 
Er zijn er altijd die zich aangetrokken voelen door het charisma van dienstbaarheid aan zichzelf, en die een 
leider willen volgen. Hoe valt vrije wil zeker te stellen? Wijs ieder bewijs af! Eén ding dat ik van ganser harte ben 
gaan geloven is dat er nooit enig substantief bewijs in derde dichtheid voor enige spirituele realisatie, concept of 
begrip zal zijn. We moeten in alle vrijheid kiezen:  
 

Vraagsteller: Wat was de orientatie met betrekking tot dit type communicatie voor degene die als Jezus 
van Nazareth bekend staat?  
 
Ra: Ik ben Ra. Je zult waarschijnlijk gelezen hebben over een aantal handelingen van deze entiteit. Die 
bood zichzelf aan als leraar aan die verstand/lichaam/geest complexen die zich verzamelden om te 
horen en die zelfs toen versluierd sprak om zo ruimte te laten voor degenen die niet wensten te horen. 
Toen deze entiteit gevraagd werd om te helen deed die dat ook vaak, waarbij die handeling altijd werd 
afgesloten met twee waarschuwingen: ten eerste, dat de genezen entiteit was genezen door diens 
geloof, dwz diens vermogen om veranderingen via de violette straling door de poort van intelligente 
energie toe te staan en te accepteren; en ten tweede, altijd te zeggen, “Vertel dit aan niemand.” Dit zijn 
de handelingen die de maximale kwaliteit van vrije wil nastreven en tegelijkertijd vertrouwen houden in 

de positieve zuiverheid van die handelingen.92  
 
En in dat proces van verwerkelijking is de zuiverheid van ons verlangen om meer dienstbaar te zijn aan 
anderen, die polariteit die we al hebben verworven, uiterst nuttig:  
 

Er zijn twee elementen werkzaam wanneer je aan polariteit werkt. Het ene is vertrouwen. En één is 
verlangen. Let op dat je verlangen het hoogste en beste is dat je kent. Zoek naar het ware en het goede 
en de schoonheid en kap jezelf zo goed al je kunt naar de hoge weg, daarbij altijd in gedachten houdend 
dat het de intentie is, niet de manifestatie, die belangrijk is in het metafysische universum van 

tijd/ruimte.93  
 



Karen Eck, een pelgrim die zich herinnert van Andromeda te komen, geeft een goed voorbeeld van het focussen 
en zuiveren van haar verlangen:  
 

Ik stapte in mijn auto en reed naar Californië, waarbij ik mijn leven aan de Heilige Geest gaf, wetend dat 
er voor mij gezorgd zou worden en het erg goed zou aflopen. Ik schreef op hoe ik wilde wonen nadat ik 
een baan kreeg en kwam behoorlijk in de buurt. Wat me er aan herinnert, dat dat is wat ik hier moet 
doen: het beste scenario opschrijven dat ik kan bedenken om op deze plek te zijn waar ik mij nu 

bevind.94  
 
Dat verloopt niet altijd zo soepel als het bij Karen ging, maar het is altijd verstandig om je verlangen aan te 
scherpen en te slijpen door bevestiging en reflectie en gebed en meditatie. Wat ons brengt op het gebruiken van 
onze wil:  
 

De ontwikkeling van geloof en vertrouwen is voor een groot deel een ontwikkeling van de wil om te 
zoeken en het vertrouwen om te blijven zoeken. Een volhardend en bestendig zoeken gedurende een 
incarnatie, ongeacht of er ook enige resultaten opdoemen in die incarnatie, is naar onze mening het 
allerbeste geschenk dat je kunt creëren. Je creëert een leven en je zult niet klaar zijn in die belangrijke 
loopbaan totdat je laatste adem het fysieke voertuig heeft verlaten en jijzelf van ruimte/tijd verhuist naar 
de tijd/ruimte van het metafysische leven, dat grotere leven waar je naar hongert terwijl je gevangen zit 
in de onbeholpen gevangenis van het fysieke voertuig. Je zult licht en vrij gaan worden. Je zult vol licht 
en vrijheid worden. En nu, hier en nu, in de gevangenis van het aardse lichaam krijg je de grote kans om 

trouw te blijven aan je eigen bewustzijn.95  
 
Caile Rain, een heerlijk uitbundige, spiritueel georienteerde en melodieuze Gælic zang groep, heeft het verhaal 
van een lied over een man die zijn hele leven tamelijk zelfzuchtig was, hoewel toch een goed iemand. Wanneer 
hij na zijn dood naar de hemel gaat kan de man niet wachten tot zijn nieuwe woning hem getoond wordt, maar 
St. Petrus neemt hem mee naar een klein houten hutje. “Wat is er gebeurd met mijn prachtige hemelse 
woning?” vraagt de man. “Wel,” zegt St. Petrus, “Dat is al het hout dat je hebt gestuurd!” Het is goed om te 
werken zolang je daar tijd voor hebt. Dit is een kostbaar moment, dit leven. Laten we onze goede werken 
beschouwen als hout dat vooruit gestuurd wordt naar de hemel om ons eeuwige huis mee te bouwen. Ik raakte 
hier meer van overtuigd naarmate ik langer leef.  
 

De eigenschap van vertrouwen is dat het is wat je claimt dat het is. Vertrouwen in twijfel trekken heeft 
alleen zin in de context van een leven in vertrouwen waar de zoeker het vermogen kreeg om vertrouwen 
te hebben als de belofte die nooit een leugen zal worden, ongeacht wat er allemaal gebeurt. Op die 
manier is vertrouwen vaak onbegrijpelijk. Vertrouwen wordt echter gediend door de simpele 
wilshandeling, weigeren om op te houden te geloven. We brengen dit onder de aandacht van alle 
zoekers. De simpele bewering van een leven uit vertrouwen creëert, wanneer volhardend uitgelokt, ook 
dat leven uit vertrouwen. Moeilijker en meer beloningsvol werk valt voor de geestelijke zoeker niet voor 

te stellen.96  
 
Focusen op de liefde van het moment of situatie draagt bij aan polariseren:  
 

We moedigen iedere leerling aan om zichzelf er verantwoordelijk voor te achten, dat het de wil van de 
oneindige Schepper is dat er liefde is. Iedereen is liefde, en iedereen ondervindt liefde. Dat is de 

waarheid voor zover we die kennen.97  
 
Het is vooral belangrijk om te bedenken, dat er geen einde komt aan liefde wanneer we van doen hebben met 
negatief geörienteerde entiteiten:  
 

Het negatieve pad is erg moeilijk, maar het is begaanbaar en licht kan geleerd worden in zijn vele 
toepassingsvormen, [zowel die manier] als de positieve. Het past daarom de leerling in positieve 
polariteit om voortdurend de wil om verder te polariseren naar het positieve te oefenen, en bij het zien 
van negativiteit om te stoppen en die entiteit te honoreren met een gulle liefde, en een genereus gebed 
dat die naar boven gericht mag worden, dat die beschermd mag worden, dat die gekoesterd en 

liefgehad mag worden als een kind van de oneindige Schepper.98  

 
 
 



Planetaire Polariteit  
Het concept van polariteit in fysieke zin omvat het concept van de samengestelde magneet, wat twee of meer 
magneten zijn, met dezelfde lading in dezelfde richting, zodat de velden gecombineerd zijn. Het komt me voor, 
dat wij in zekere zin als geestelijke wezens eerst worden gemagnetiseerd en dan, wanneer het geleerde zich 
verdiept, magneten worden. Daarom vroeg ik Bruce Peret of wij als een planetair lichaam van ontwaakte 
pelgrims een samengestelde magneet zouden kunnen zijn, en of we dan een grotere kracht zouden hebben dan 
op ons zelf. Bruce antwoordde: 
 

Twee magneten samenvoegen verdubbelt het magnetische veld; en drie verdrievoudigen het. Dat is een 
rechte, lineaire progressie. Het enige wezenlijke verschil is dat een grotere magneet een groter gebied 
kan beïnvloeden, en het gebied binnen in de magneet zelf wordt coherent. Maar we hebben het hier met 
magneten natuurlijk nog steeds over de eerste dichtheid. Bij een logische extrapolatie zou een derde 
dichtheids “biologisch magnetisch veld” bij het samenvoegen exponentieel toenemen. De dichtheden 
zouden geteld kunnen worden als: eerste dichtheid = 0 (basis), tweede dichtheid = 1, derde dichtheid = 
2. Je zou die dichtheden telling dan tot de macht van het aantal individuen dat in harmonie samenwerkt 
moeten verheffen, òf STS (Service to Self) òf STO (Service tot Others). Het maakt in de eerste dichtheid 
geen verschil, aangezien “0” tot wat macht dan ook verheven altijd “0” blijft. Het maakt ook geen verschil 
in de tweede dichtheid, aangezien “1” verheven tot iedere macht ook “1” is. In de derde dichtheid echter, 
kan “2” tot een macht verheven een radicaal verschil uitmaken met de algemene veld sterkte. Een 

enkele persoon, 21 = 2. Twee mensen: 22 = 4. Drie: 23 = 8. Twintig mensen, 220 = 1,048,576. Twintig 
mensen in derde dichtheid kunnen een veld sterkte produceren vergelijkbaar met meer dan een miljoen 

tweede dichtheid entiteiten. Een aanmerkelijk verschil.99  
 
Ik hoop dat deze rekensom van de mogelijkheden van bewust werken als groep ons allen aanmoedigt om 
bewust te zijn van en ertoe over te gaan, om er dagelijks aan te denken een klein beetje tijd te besteden aan 
planetair werk. We kunnen deel uitmaken van een erg sterke kracht aan positiviteit.  
 
 
Trots, Angst, Oordelen En Spirituele Zwaartekracht  
Laten we nu eens stilstaan bij een paar dingen die het werken aan polariseren kunnen blokkeren. De houding 
van afscheiding, die ook vaak beschreven kan worden als de houding van hoe dingen er aan de oppervlakte 
uitzien, kan erg schadelijk zijn, en is dat ook geweest in de geschiedenis van de Aarde:  
 

Alle niveaus van jullie beschaving zijn aangetast door iets wat we een kanker zouden willen noemen, en 
dat is de kanker van afscheiden, het niet weten dat alle wezens één zijn en dat wat je een ander 
aandoet ook jezelf aandoet. We zien jullie die dingen doen die uitgaan van het concept van twee 
wezens; die het concept van een vijand of een concurrent inhouden; die het concept van een 
afscheidingsmuur inhouden. Dat beperkt communicatie en doet vijandschap toenemen. En uiteindelijk 
zakken die trillingen weg in de planeet zelf. Dat wat het meest gevoelig is voor die trillingen, de korst of 
de mantel van de Aarde, begint te bewegen en zich drastisch te herschikken in een poging om de 
spanningen van het planetaire bewustzijn te verlichten. Ja, op die manier hebben jullie mensen die 

dingen duizenden jaren lang gedaan.100  
 
Trots helpt zeker niet:  
 

Het is niet altijd nodig dat anderen een idee hebben van wie je bent en wat je doet. Het is naar onze 
mening aanvaardbaar om niet goed begrepen te worden, om onjuist gewaardeerd of verkeerd ingeschat 
te worden. Het is acceptabel als anderen beter over je denken dan jij denkt dat het is net zoals het 
acceptabel is als zij minder over je denken. Laat het idee van eigendom over wie je bent los. Je kunt niet 
wegvliegen van wie je bent, hoe je jezelf ook verbindt met en vastklampt aan die identiteit en probeert 
die te kwellen met steeds excellentere details over gedrag, verschijning, houding en denken! Je wordt 
alleen maar gevraagd een mysterie lief te hebben en te verheerlijken en anderen te omarmen net zoals 

je jezelf omarmt, vergeeft en accepteert.101  
 
Oordelen is arglistig. Ik merk bij mezelf, dat ik overloop van opinies op het puntje van mijn tong. En vrees is de 
enige dynamiek die scheidt en de liefde van onze onschuldige harten ontkent. Laat ons daarom zonder vrees 
zijn als het aankomt op vriendelijk zijn voor mensen en manieren te vinden om te glimlachen en een gebaar van 
geruststelling te maken waar we dat maar kunnen. Laat ons allen die wij tegenkomen zien als onverdachte 
engelen.  



 
Sexuele Polariteit  
We zullen in Hoofdtuk Negen langer stilstaan bij de kwestie van sexuele polariteit, wat gaat over sex, maar hier 
bij de beschouwing over polariteit, staan we stil om te zien dat sexuele polariteit zeer krachtig is als een kracht 
om mensen aan te trekken binnen onze dichtheid. Bruce Peret tekent aan:  
 

Je hebt in feite niet van doen met een enkelvoudige polariteit, maar met een drievoudige: electrisch, 
magnetisch en zwaartekracht, die allen actief zijn en je gedachten beïnvloeden. Het is interessant om op 

te merken dat de erotische aantrekkingskracht, hoewel het meest vluchtig, ook het sterkste is.102  
 
Zij van Q’uo vullen aan:  
 

Iedere polariteit vindt zijn eerste uitdrukking in rode straling, het maakt dus niet uit of je die energie 
uitdrukt of celibaat bent, want zolang je het goede van die basale energie kent en respecteert zal hij van 

binnenuit opwellen als de nooit aflatende bron, die altijd leven geeft en het leven verbetert.103  
 
Ra zegt:  
 

In jullie bisexuele naturen bestaat dat met een polariteitskarakter. Die polariteit kan als variabel  
beschouwd worden naargelang de zogenaamde mannelijke/vrouwelijke polarisatie van iedere entiteit, 
waardoor iedere entiteit biologisch mannelijk of vrouwelijk is. Je kunt zo het magnetisme zien bij twee 
entiteiten met de juiste balans, mannelijk/vrouwelijke versus vrouwelijk/mannelijke polariteit, bij elkaar en 
dus de aantrekkingskracht voelend die de gepolariseerde krachten van de één op de ander uitoefenen. 
Dat is de kracht van het bisexuele mechanisme. Er is geen wilshandeling nodig om je aangetrokken te 
voelen tot iemand die sexueel tegenovergesteld gepolariseerd is. Dat gebeurt op een onvermijdelijke 
manier en geeft het vrije stromen van energie een geschikte, laten we zeggen, uitweg. Die weg kan 
geblokkeerd worden door een of andere uiting van geloof of conditionering die de entiteit zegt dat die 
aantrekkingskracht ongewenst is. Het basale mechanisme werkt echter net zo eenvoudig als, laten we 

zeggen, een magneet en ijzer.104  
 
Zij van Q’uo gaan verder in op deze aantrekkings geneigdheid:  
 

Afhankelijk van de betrokken polariteiten kan de ene entiteit bij zo’n energie uitwisseling in een open  
circuit terechtkomen, dat het voor de twee gepolariseerde entiteiten mogelijk maakt om de gedeelde 
energie heen en weer en rondom te laten circuleren. In deze uiting zal een van de polariteiten fysieke 
energie delen. De andere zal zijn overtollige spirituele/ emotionele energie delen. Hoewel het meestal zo 
is dat de biologisch vrouwelijke de emotionele en spirituele energieën zal delen, terwijl de mannelijke zijn 
overmaat aan fysieke energie zal delen, is dat niet altijd de polariteit die twee entiteiten zullen 
ontdekken, omdat veel biologisch mannelijken ook een overmaat aan spirituele energie hebben. En veel 

biologisch vrouwelijken hebben een overmaat aan fysieke energie.105  
 
Ik geloof zeker dat ik een vrouw ben die ruimschoots inspiratie heeft te delen in termen van energie uitwisseling, 
maar geen jota aan fysieke energie. Ik heb door de jaren heen veel gewonnen door toevallige energie 
uitwisselingen van sexuele aard, zowel uitbundige fysieke energie en geweldige inspirerende en devote energie 
met mijn partner, Jim McCarty. En hij voelt sterk dat hij veel inspiratie heeft ondervonden in ons samenzijn. 
Naarmate we ouder worden verandert het karakter van onze sexuele activiteit. Dat gebeurt bij de meeste 
mensen als ze maar lang genoeg leven. Velen ervaren impotentie. Dat kan gebeuren. Maar die energie 
uitwisseling die tot onze beschikking staat zal altijd mogelijk blijven, zolang als we bereid zijn die aan elkaar aan 
te bieden en we de tijd nemen om intieme aanraking en gevoelens van liefde te delen met een wens om heilig te 
zijn in onze intieme eenheid. 
  
 
Leven Buiten Polariteit  
Bestaat er leven buiten polariteit? Zeker. De schepping als geheel, de sterren en sterrenstelsels, hebben geen 
polariteit. Wij zijn het, in onze geïndividualiseerde vorm tijdens deze dichtheden drie tot een deel van zes, die 
dat wel ervaren. En wij kunnen ons altijd buiten overwegingen van polariteit en dynamiek verplaatsen, op ieder 
moment, binnenin onze harten en gedachten, om tot rust te komen in eenheid:  
 

Binnen iedere evolutionaire reis, binnen iedere dichtheid van illusie, binnen ieder incarnatie patroon, 



ieder ogenblik en iedere gedachte, is er de interactie en samenspel van de positieve en de negatieve 
polariteit die het weefsel is van de hele schepping. En zo recapituleert iedere zoeker de essentie van de 
ene Schepper, en wanneer op een gerichte wijze bereikt geeft dat proces iedere zoeker de steeds 

grotere mogelijkheid om meer en meer te gaan begrijpen van zijn natuur als de Ene.106  
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