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INLEIDING

“A few mystics got away with it, because they used
cautious language.” – Alan Watts

In dit boek zal ik voorzichtige taal gebruiken, om anderen
te waarschuwen dat paranormale ervaringen, ervaringen
van Godsbewustzijn, Eenheidsbewustzijn of Kosmisch
bewustzijn nog niet begrepen worden. Ik wil alle mensen
die mensen begeleiden met kundalinbewustzijnsprocessen vanuit de grond van mijn hart
oneindig veel bedanken. De wetenschap begint dit nu te
onderzoeken. Ik heb in het verleden verschillende
psychiaters boeken gegeven over dit fenomeen, en hoop
dat ze ermee geholpen zijn. Uiteindelijk zal de
wetenschap ooit ook de ziel leren bewijzen, hoe gek dit
ook mag klinken, en “gek” is het juiste woord. Hoge
ingewijden worden vaak voor gek versleten als ze hun
eerste ervaringen van hoger bewustzijn hebben. Daarom
is het belangrijk ascese van de spraak te oefenen. “Our
lips must always be sealed”, zingt Matthew James Bellamy
in zijn song Resistance.
Mijn eerste eenheidservaringen, de ervaring verbonden
zijn met alles wat is en ooit zal zijn dateert van mijn
vroege twintiger jaren na een periode van intensieve
meditatie. Ik had toen nog een relatie met Saint Ann
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Declercq en zij was getuige van al mijn bezigheden en
ervaringen.
In dit boek spoor ik anderen aan het Hogere Bewustzijn
te bestuderen en in de praktijk te brengen. Alice Ann
Bailey voorspelde al via haar Meester Djwahl Khul dat het
hogere bewustzijn de aandacht van wetenschappers zal
opeisen, omdat onze planeet nu naar een hoger
trillingsgetal gaat en velen spontaan ontwaken. Volgens
mijn favoriete psychiater Stanislav Grof is het in de
praktijk brengen en ontwikkelen van dat Hogere
Bewustzijn misschien de enige hoop die we hebben voor
het overleven van onze menselijke familie. Hierdoor
betreden we het Koninkrijk Gods dat niet van deze
wereld is. Keer naar binnen, mediteer, en ervaar het
allemaal zelf. Mensen die dit afdoen als klinkklare onzin,
of voer voor waanzinnigen hebben blijkbaar het
experiment, het Grote Werk, zelf nog niet aangevat.
Voor iedereen staat de weg open, en meditatie is de
ultieme methode om je dit Hogere Bewustzijn eigen te
maken. Er is maar één bijwerking : Spirituele Verlichting
en het Ontwaken van de Kundalini-energie. De taak die
de mensheid te wachten staat voor de komende 500 jaar,
zei ook Gopi Krishna. Ik wens de lezer veel plezier met dit
boekje.
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