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Inleiding.

Dit korte boekje bevat een door Jezus gemaakte selectie uit hét boek voor de komende 

ontwikkelingsperiode: Nieuws. BRIEVEN van Jezus.

Als je alle BRIEVEN van Jezus wilt lezen, 

dan kun je het boek  “Nieuws. BRIEVEN van Jezus”  aanschaffen.

Het gebruik van het in dit boek opgenomen Christus meditatie gebed.

Dit gebed voor dagelijks gebruik verbindt je met de Christus Sfeer,

als het gebed na verloop van tijd zijn volle effect begint te sorteren,

dan voel je een verbinding met de Christussfeer via de bovenkant van je hoofd. 

Het kan tijd kosten voordat het voelbaar begint te werken;

maar voordat jij gevoelig genoeg bent om te voelen dat het werkt,

werkt het al wel degelijk en zullen er onvermijdelijk (geleidelijk) positieve 

veranderingen in je leven, gezondheid, omstandigheden….. 

gaan plaatsvinden in de komende periode.
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Barsten in jullie planeet.

Ik, Jezus, ben deze keer gekomen, 

niet om prachtige taal met spirituele aanmoedigingen te spreken 

teneinde jouw spirituele verlangens te activeren, 

maar om in jouw eigen omgangstaal 

werkelijk in je dagelijkse leven door te dringen, 

om Licht te werpen op dat wat mensen zichzelf, hun lichaam, 

levens, relaties en de planeet in 't algemeen dagelijks aandoen. 

Het zijn hun gedachten, die tot woorden leiden,

die tot handelingen leiden, waarover Ik in deze tijd bijzonder bezorgd ben. 

Mensen van alle rassen en culturen, let op mijn woorden! 

De meerderheid van weldenkende mensen realiseert zich 

dat al jullie wetenschappelijke technologie en wijdverspreide industrialisatie langzaam 

maar zeker jullie planeet doden.  Jullie herkennen dit. 

Maar wanneer zul je nu je ogen openen 

voor het zelfs nog van meer levensbelang zijnde en meer dwingende besef 

dat jouw ego-gedachten, woorden, handelingen 

even destructief zijn voor je planeet, 

omdat het bewustzijns-energie-vormen zijn 

en het juist bewustzijns-energie-vormen zijn waaruit je planeet geschapen is. 

Bewustzijnsenergievormen! 

Je hele wereld is niets anders dan een reusachtige bewustzijnsenergievorm 

samengesteld uit miljarden individuele bewustzijnsvormen 

die ontstaan zijn uit en gebaseerd zijn op Universeel Bewustzijn.

Daarom moet je proberen te begrijpen dat, wanneer je, dagelijks, 

je ego-bewustzijn door middel van je gedachten, woorden, handelingen 

in je wereld giet, je bezig bent bewustzijnsvormen uit te zenden 

die totaal in strijd zijn met de Wetten van Universeel Bewustzijn. 

Je helpt miljarden andere, gelijk gezinde mensen 

een destructieve bewustzijnsvorm te scheppen 

die rechtstreeks in strijd is met jouw Bron van Zijn, 

Universeel Bewustzijn, die alle bestaan ondersteunt en onderhoudt. 
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Er ontstaan onvermijdelijk barsten in de structuur van je planeet 

en mensen ervaren tornado's, aardbevingen, overstromingen en sneeuwstormen, 

die alle een fysieke manifestatie zijn van het ineenstorten van de Universele Wet, 

die Universele Liefde is, welke je wereld regeert. 

Geeft dit aan dat Gods liefde zich uit deze wereld heeft teruggetrokken? 

Nee! Er bestaat niet zoiets als bestraffing door God,

omdat een dergelijk geïndividualiseerde menselijk denkende God niet bestaat. 

Dit is een mythe die uit de geest van de mensen uitgewist moet worden. 

Maar jullie planeet en jullie zelf zijn geïndividualiseerd 

vanuit Universeel Bewustzijn dat zelf een Wet is 

die Ik destijds op aarde voortdurend herhaald heb,

de Wet van Geloofsvertrouwen door goed en kwaad heen. 

De Wet van Overtuigdheid. 

Waar je ook echt in gelooft, goed, slecht, om het even wat, 

het zal zich uiteindelijk in je leven manifesteren. 

Wees daarom gewaarschuwd en gebruik de kennis in dit boek 

om je te bevrijden van het meest destructieve bewustzijn ter wereld: 

ego-bewustzijn. 

Naar de kerk gaan zal je niet helpen. Zondagse verering zal je niet bevrijden. 

Je enige hoop om je ego en het wereldse destructieve bewustzijn van je af te schudden, 

is door de Christus Weg te volgen. 

De Christus Weg is de Weg, die Ik persoonlijk gevolgd en geleefd heb, 

na volledige verlichting in de woestijn.

Verlichting die Me in staat stelde om naar Nazareth terug te keren 

en te beginnen aan een nieuw leven van genezen, 

onderrichten en het beheersen van de elementen. 

Omdat Mijn Leringen rechtstreeks in strijd waren 

met de Joodse leer van vergelding en een wraakzuchtige Jehova, 

werd Ik uiteindelijk gekruisigd. 

Voorafgaand aan Mijn zes weken in de woestijn in Palestina, 

was Ik een luie nietsnut. Na Mijn verlichting was Ik de enige beheerder 

van de geheimen van scheppen en scheppingskracht. 



6

Mijn verlichting wordt volledig uitgelegd in Brief 1 

terwijl in Mijn Brieven Mijn volledige transcendente opvatting 

van de bestaanswaarheid zelf uiteen wordt gezet. 

Deze BRIEVEN worden vrijelijk aangeboden aan allen 

die de wil en moed hebben om Mijn Christus Weg te bewandelen 

die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego 

en intrede in het Koninkrijk der Hemelen leidt. 

Verlichting kan zich op verschillende manieren voordoen,

het kan als een geestverruimende ervaring komen 

die onmiddellijk je opvatting over je Bron van Zijn 

en je eerdere intellectuele begrip van je wereld transformeert. 

Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn 

in je menselijk bewustzijn, 

welke je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper 

en je leven in 't algemeen transformeert. 

Door volhardende bestudering van Mijn Brieven 

zullen kleine momenten van buitengewoon inzicht, 

kleine poosjes van verlichtende Licht-bundels je geest binnenkomen 

die de focus van je innerlijke zicht zullen verleggen

of die de lens waardoor je de wereld ziet zullen schoonmaken 

en de geldigheid van al haar meningen en overtuigingen zullen beoordelen.

Langzamerhand schud jij je illusies af die je voordien verblindden 

en merk je dat je beheersing krijgt over je gedachten en handelingen, 

die tot heelheid in ieder aspect van je individuele wezen leiden. 

De Christus Weg bewandelen, zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN, 

is een levenslang werk dat rechtstreeks leidt tot vrij zijn van zorgen en behoeften. 

Terwijl je De BRIEVEN leest, zul je er zowel Mijn Aanwezigheid als Mijn Liefde in 

aantreffen. 
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Overvloediger Leven.

Ik zei, toen Ik in Palestina over de aarde liep, 

Ik ben gekomen om je “overvloediger Leven” te brengen.

Heeft iemand in de Christelijke kerken deze uitspraak ooit echt begrepen? 

Het “overvloediger Leven” zou in je menselijke geest meer energie, vitaliteit, 

gezondheid kunnen betekenen, misschien zelfs rijkdom. 

Maar vanuit mijn perspectief, 

de individualisatie van Leven zelf geworden, 

bedoelde Ik iets zo ver voorbij je menselijke opvattingen van dit moment, 

dat Ik weet dat dit de juiste tijd is om te proberen je bewustzijn op te heffen 

naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn, 

waar je een glimp zult beginnen op te vangen van de waarheid

die Ik aan de Joden in Palestina probeerde te openbaren.

Overvloediger Leven!!

In een eerdere verwoording van deze uitspraak probeerde Ik duidelijk te maken 

dat jullie menselijke gewaarwordingen beperkt zijn. 

In feite, tenzij jullie al op een waar spiritueel pad zijn en de Realiteit zoeken 

van ..DAT.. wat vorm en bewustzijn gaf aan alle scheppen, 

ben je waarschijnlijk aan banden gelegd door je regerende “vorst” : jouw ego. 

Het ego beperkt heel sterk het gezichtsveld van je menselijke waarnemingen 

en je visie, aangezien het ego je bewustzijn dwingt zich uitsluitend op je eigen geluk 

en overleving te focussen. 

Het is pas dan wanneer de ziel van iemand eerst naar zijn menselijk bewustzijn 

een boodschap uitzendt, dat er meer is in het leven dan “het zelf”, 

dat het individu ermee begint meer te willen ontdekken over het leven en de oorsprong 

van het leven. 

Waar het bewustzijn van de menselijke geest 

geleidelijk aan gewekt wordt uit haar lange ondergeschiktheid aan het ego, 

daar begint het veel vragen te stellen over wat voorbij haar huidige kennis ligt. 

Aan het begin van haar zoektocht naar grotere kennis van het onbekende, 

zal het zich waarschijnlijk aangetrokken voelen tot een religie, 

want het heeft er menselijk gesproken alle schijn van dat de Kerken de

geheimen van de Bron van Leven in hun wijsheid en leringen moeten hebben.
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Deze Christelijke onderdanigheid aan religieuze overheersing van de mensheid, 

die claimt de geheimen van het Universum te kennen, 

is een goede kleuterschool voor het zich openende bewustzijn 

van ego-gerichte geesten.

Gij zult God aanbidden; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; 

gij zult geen overspel plegen en met de vrouw van uw buurman slapen; 

gij zult niet kwaadspreken en geen leugens vertellen; 

gij zult de goederen van uw naaste niet begeren; enzovoort.

Al deze regels vallen onder de overheersing van “het Koninkrijk” door het ego. 

Ze zijn niet van toepassing op de spirituele rijken van de ziel. 

De ziel weet van dergelijke menselijke impulsen niets af.

Het allereerste bevel: "De heer uw god aanbidden" is een heidens concept; heidenen 

richten fetisjen op om te aanbidden. 

Spiritueel toegewijden gaan aan deze elementaire menselijke praktijken voorbij en 

beginnen het Oneindige Goddelijke Bewustzijn te ervaren 

dat alle bewustzijnsvormen op aarde overstijgt. 

Wanneer je lid wordt van een Kerk, vooral een Christelijke of Joodse religie, 

is de eerste instructie altijd te onthouden dat je voortgekomen bent 

uit een grootse Bron die jou individualiteit en bewustzijn heeft gegeven. 

Omdat dit zo is, moet jij je onthouden van de ego-impulsen.

De ego-impulsen dwingen je om zowel die bezittingen te grijpen 

waarvan je gelooft dat ze het jou comfortabeler of gelukkiger zullen maken. 

Al die elementen en dingen opzij te schuiven, je ertegen te verdedigen, 

indien nodig lijfelijk, die het je oncomfortabel maken 

of die als gevaarlijk gezien worden voor je leven en welzijn. 

Bij het toetreden tot een religieuze levensbeschouwing, 

wordt je onmiddellijke aandacht naar God getrokken en er wordt je geleerd 

dat je om God te “behagen” en je van je eigen geluk te vergewissen, 

alle bovenstaande ego-impulsen moet vermijden. 

Maar dit is nog steeds een door het ego gedreven voorschrift. 

Omdat, de niet onderkende doelstelling erachter,

de inzet is om geluk en veiligheid te vinden.
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Als je tot een Christelijke Kerk behoort, dan is er gewoonlijk het volgende: Tenzij je 

God behaagt, zondig je. 

Zoals je misschien kunt zien, legt deze uitspraak 

ernstige beperkingen op aan je vermogen om het leven te waarderen. 

Je wordt in een mentale kooi geplaatst, die je geest,

binnen deze ijselijke waarschuwingen gevangen zet, 

dat tenzij je God behaagt, je zult zondigen en bestraffing onvermijdelijk volgt. 

Hoe deze bestraffing herkend wordt, wordt nooit gezegd, 

maar de dreiging hangt boven het hoofd van de kerkganger.

Sommige mensen worden zwaar depressief van deze lering.

Dit is een ernstige beperking van de Levensimpuls, 

die in zijn volle betekenis, Grenzeloze Vreugde is;

enthousiasme, lachen, liefde, spontaniteit, een gevoel van welzijn 

en een ingebouwd gevoel van optimisme, 

dat het leven je nooit in de steek zal laten,

dat je genoeg zult hebben om te eten, te drinken, jezelf te kleden 

en alles wat je nodig hebt om je leven gelukkig te maken. 

Leven is een actieve bewustzijnsstroom 

die zijn oorsprong heeft in Universeel Bewustzijn. 

..HET.. verenigt en ontsteekt slapende zaden in planten, dieren en menselijke 

wezens en dwingt hen om te groeien volgens een aangeboren plan dat de wetenschap 

DNA noemt." 

Dit is de ware Universele, eeuwige Levensimpuls, 

die van jou is als geboorterecht in deze wereld. 

Je kunt er getuige van zijn in kinderen, voordat hun kleine geest, 

gecoacht door volwassenen, zich begint af te vragen 

of leven echt zo zeker en vrij van pijn en ellende is, 

als zij dachten dat het was. 

Instinctief liggen baby's op hun rug en zwaaien met hun armen en benen 

en kirren van het lachen; “levend zijn is goed”, zeggen ze. 

Op voorwaarde natuurlijk dat ze het grote geluk hadden 

om in een liefhebbend gezin geboren te worden dat in al hun behoeften voorziet. 

Maar er is een veel dieper Levensaspect, dat is echt Universeel Bewustzijn, 

actief wordend binnen Zijn eigen scheppingen van Universa en de aarde zelf. 
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Het is een aspect dat Mij, toen Ik in de Sinaï Woestijn in Palestina was, 

werd aangereikt om het helder te doorzien en te begrijpen. 

Ik zag dat de oorsprong van Leven, de Bron van ons Zijn, 

zichzelf altijd op een heel speciale manier, een intelligente manier, manifesteerde 

middels alle levende wezens van het allerkleinste tot het grootste, van een viooltje tot 

een olifant. 

Het was zo consequent aanwezig, dat je Het de aard zou kunnen noemen, 

van ..DAT.. wat alle geschapen dingen zichtbaar leven heeft gegeven.

Zijn aard is ook de Bron van alle aardse verwondering, vreugde, geluk, persoonlijke 

vervulling en scheppingskracht.

Ongeacht wat levende wezens, mensen en dieren mogen doen, 

ze worden letterlijk van minuut tot minuut ondersteund 

door de in hen verblijvende aard van onze Bron van Zijn. 

Er is geen ontsnappen aan. 

Je hoeft geluk niet na te jagen 

of succes of uitbreiding van je dromen of gezondheid, 

omdat deze allemaal al in je zijn, 

ingeprent in jou door je Bron van Zijn, je Bron van Leven. 

Al deze dingen waar je zo vurig en terecht naar verlangt, zijn van jou. 

Maar ze lijken niet van jou te zijn omdat ze verborgen zijn 

onder al je mentale structuren, overtuigingen, meningen, 

gevormd en doorgegeven door je voorouders en hun voorouders voor hen 

en dit is het juiste moment dat jullie, ja, zo velen van jullie als ertoe in staat zijn om de 

nodige actie te ondernemen, om te kunnen aanvangen met een grootschalige 

herinrichting van je mentale geprogrammeerdheid.

Ontdoe je van de mythen, ontdoe je van je boemannen, 

je angsten, je wanhoop, je frustraties, je folterende pijn en word wakker,

sta op en realiseer je dat ze alle in je geest zitten, 

ontstaan uit je mentale conditionering en bevrijd je ervan.

“Gemakkelijker gezegd dan gedaan", zul je ongetwijfeld denken, 

maar de grote Waarheid van Zijn is deze: jij bent niet alleen. 

Er zijn leraren die positief denken zullen prediken,

maar dat heb Ik, Jezus Christus, nooit gedaan. 

Ik heb je duidelijk gezegd dat het “Koninkrijk der Hemelen” in je is. 
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Wat Ik bedoelde was dat Leven de Bron is van alles wat je ooit zou willen, 

op voorwaarde dat je het in je laat werken door alle twijfel weg te vagen 

en door  te geloven dat het jou voorspoed vreugde en vervulling zal brengen, 

in de mate waarin jij je gedachten en emoties kunt ontdoen 

van oude ego-gedachten en gevoelens. 

Dit is wat Ik bedoelde toen Ik zei: 

“Ik kwam om je overvloediger leven te brengen”.

Ik kwam en ben nu gekomen om je ogen te openen, 

voor het feit dat Leven in jou, om te beginnen jou laat groeien, 

vervolgens laat het je plannen, je hoop, je verwachtingen groeien, 

het brengt je alle noodzakelijke hulp om je plannen, je hoop en je dromen 

in staat te stellen om op de juiste en volmaakte manier te groeien, 

wat ook aan anderen leven zal schenken. 

Het Leven….,..HET.. dringt jouw moeilijkheden binnen 

en brengt genezing waar het hart zeer doet of je lichaam bezwijkt aan ziekte, 

..HET.. herstelt catastrofes in je leven op dezelfde manier als het gebroken beenderen 

heelt, het vervult al je behoeften naarmate ze opkomen,

op de volmaakte manier. En Leven, anders dan mensen, 

handhaaft een systeem van orde bij alles wat het onderneemt. 

Dit alles is “overvloediger Leven” meer dan je als mogelijkheid droomde. 

Test mijn woorden uit:

maak een duidelijke vorm van je vurigste wens in je geest, 

breng het naar Goddelijk Bewustzijn in stille meditatie, 

vraag, geef oprecht dank, dat je ontvangt. 

Het verzoek is nu gevuld met Leven

en moet op precies dezelfde manier in manifestatie komen 

zoals een zaadje groeit als het in aarde gestoken wordt en water krijgt. 

Wacht, geef voortdurend dank voor het ontvangen, 

twijfel nooit en je zult een heel duidelijk antwoord krijgen. 

Het is mogelijk, nu je deze boodschap: 

alle dingen die mooi en gezond zijn, waaronder genezing, zijn al in jouw bezit,

gelezen hebt, dat jij je afvraagt waarom je nog steeds je chronische ziekte of 

armoede hebt ondanks je gebed en je geloof. 

Je vraagt je ernstig af hoeveel je echt geloven kunt. 

Ik kan je enkel zeggen dat wáár geloof een relatief zeldzame toestand is. 
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Wat is waar geloof? 

Het is een moment van overweldigende transcendente overtuigdheid 

wanneer je ver voorbij ieder negatief en angstig ongeloof weet, 

dat het Leven krachtiger, meer transformerend, volmaakter is 

in beheersing van atomaire elementen, dan enige ziekte ooit kan zijn. 

Dan, zoals duizenden chronisch en zeer ernstig zieke mensen door de eeuwen heen 

hebben getuigd, vindt het gewenste onvoorstelbare wonder plaats 

en plotseling wordt er een instroom van hitte en kracht gevoeld, 

misschien wordt er een Licht gezien en heelheid van geest en lichaam wordt ervaren 

waar eerst ziekte was.

Het kan gedaan worden. 

Wonderen gebeuren ook over een langere tijdsspanne 

en worden daarom niet onderkend, 

maar ook zij kunnen evenzo het gevolg zijn van volhardend geloofsvertrouwen als de 

snelle spontane genezing. 

Andere wonderen van voorziening in behoeften vinden veel vaker plaats 

dan dat jij je dat realiseert. 

Probeer te Geloven, bid om Geloof 

en wanneer jij het het minst verwacht, zal het je gegeven worden. 

Probeer volkomen consequent te zijn in al je pogingen om het Goddelijke te vinden 

en er contact mee te maken en het zal je zeker gegeven worden. 

Het is een Bestaanswet dat wanneer je vraagt, je zult ontvangen. 

Wanneer je zoekt, zal wat je zoekt je geopenbaard worden. 

Wanneer je klopt, zal er voor je worden opengedaan.

Troost je, Geloof!
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Als je gelooft.

Ik, Jezus, kom omlaag op bepaalde tijdstippen 

om via Mijn opnemer in omgangstaal tegen je te spreken, 

om te proberen in jou het besef te wekken dat oplossingen voor al je moeilijkheden, 

nood en beperkingen reeds in je zijn. 

Dit komt omdat jouw gedachten uit de in jou huizende kenmerkende eigenschappen 

ontstaan. En alles wat je in je leven ervaart is de manifestatie van je gewoonlijke 

gedachten en woorden. 

Velen van jullie praten over het bezitten van kracht, 

maar wat Ik je probeer te geven 

is de meest Krachtige Waarheid in je Universum;

het maakt of breekt letterlijk je leven, 

gezondheid, bezittingen, relaties en geluk. 

Er zijn erg populaire talkshows die mensen proberen te helpen hun opvattingen, 

houding, gedachten, woorden en handelingen te veranderen

teneinde constructiever en gelukkiger in relaties te staan. 

De menselijke geest wordt uitgedaagd om genoeg energie en wilskracht op te brengen 

om zijn eigen foute gedachtepatronen en woorden opzij te zetten. 

Aangezien alle gedachten uit aangeboren en planetaire trillingen ontstaan, 

is het heel moeilijk om het bovenstaande te doen 

en er zijn slechts weinigen die daarin slagen. 

Er is een andere manier die, als die consequent en trouw gevolgd wordt, 

verzekert dat mensen succesvol zullen zijn in hun pogingen 

om hun leven en emotionele toestand om te buigen naar die van succes en vreugde. 

De manier is de Christus Weg die Ik geschetst heb in Mijn BRIEVEN 

gedicteerd middels de speciaal voorbereide geest van Mijn opnemer. 

Inmiddels hebben mensen volgens de Waarheid vervat in de BRIEVEN,

getracht te leven en hebben grote veranderingen bemerkt 

die in henzelf en in hun leven en omgeving plaatsvonden. 

Het volgen van Christus Weg leidt naar veel meer 

dan simpelweg in staat zijn om beter met mensen te kunnen omgaan. 


