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BERTUS: 

In het verleden heb ik u er reeds eerder op attent gemaakt u in uw 

studie te houden bij EEN onderricht  en EEN beginsel en er geen 

twee of meer leerstellingen en beginselen op na te houden. Dat 

leidt alleen maar tot verwarring, vermenging leerstellingen en 

chaos.  

Joel zegt het hard maar duidelijk in audio 806  en NL transcriptie 

806txt waaruit ik citeer: 

  

JOEL: 

-----------------------------begin citaat ---------------------------------------- 

Welnu, ik geef u dat als een beginsel en volgens ons onderricht is 

dat de juiste letter der Waarheid in zover het betrekking heeft op 

voorziening en indien u zou werken met dat beginsel, dan zou u ten 

leste dat bewustzijn ontwikkelen. Maar gestel dat u daarmee 

vandaag werkt en dan morgen begint te werken met iets over hoe  u 

geld [tot u] kunt aantrekken en de volgende keer over hoe u een 

Cadillac auto kunt krijgen. Ziet u waar ik naar toe wil? Indien u niet 

één juiste letter der Waarheid heeft, dan heeft u drie of vier letters 

der Waarheid en heeft u niets dan chaos 

----------------------------------einde citaat ------------------------------------ 

BERTUS: 

Doe hier – in uw eigen belang !  - uw voordeel mee. 

Blijf bij EEN leerstelling en EEN beginsel totdat u – na diepe 

innerlijke meditatie – door God wordt verder geleid en laat u 



NIET leiden door anderen omdat die de een of andere persoon of 

leer leuk of interessant vindt. Wat een ander vindt is niet uw zorg 

aldus Joel. Wend u naar binnen en mediteer en vraag de Heer om 

Leiding,Richting, Wijsheid, e.d.  en u zult geleid worden naar de 

leerstelling die op dit moment conform uw staat van Bewustzijn 

bij u passend is. Blijf daar dan bij totdat u weer verder geleid 

wordt. etc. etc. 

Voorts zegt Joel in voornoemd werk ook dit: 

 JOEL: 

---------------------begin citaat ---------------------\ 

Bedenk  in het volgen van een Geestelijk Pad altijd dit: Nergens in 

onze geschriften wordt er gezegd dat iedereen De Oneindige Weg 

moet volgen. Nergens wordt er gezegd dat alleen De Oneindige Weg 

de Waarheid is. Nergens wordt er zoiets aangeduid maar er wordt 

wel dit gezegd: Voor een ieder is er een weg en indien een ieder  zich 

in zichzelf zou keren en zou bidden, dan zouden zij naar hun weg 

geleid worden. Zij zouden dan hun leraar en hun leer, hun 

onderricht vinden en zij zouden een beginsel ontvangen waarbij zij 

zouden kunnen leven, maar het is niet mogelijk dat alle mensen ter 

wereld kunnen ontvangen of reageren op alleen maar één 

benadering tot de Waarheid. 

            Om mee te beginnen, zijn er drie bewustzijnsniveaux: 

stoffelijk, mentaal en Geestelijk. Er zijn mensen op het stoffelijk 

plan des levens die nooit mentaal of Geestelijk genezen zouden 

kunnen worden. Niets [anders] zou hen ooit genezen dan medicijnen 

of pleisters of chirurgie of electriciteit omdat zij [op iets] gericht 

zijn...hun gehele leven is gericht op geloof en  vertrouwen in iets dat 

ze kunnen zien, horen, proeven, aanraken of ruiken en  verder dan 

dat komen ze niet. Het is voor die mensen die geloven dat ze iets 

zullen vinden op het mentaal of Geestelijk plan,  vaak 

teleurstellend.  Gewoonlijk moeten zij eindigen door weer terug te 

gaan en weer te leven op het stoffelijk plan omdat dat [voor hen] 

werkelijkheid geworden is. 



            Zo ook is er een mentaal plan des levens en u zult bevinden 

dat er vele, vele mensen zijn die  wel mentaal maar niet Geestelijk 

genezen kunnen worden.  Indien zij een practitioner kunnen vinden 

die kan neerzitten om de Waarheid te weten en die Waarheid in hen 

te stampen en hen bevestigingen en ontkenningen te geven, dan 

kunnen ze genezing ontvangen en toch zullen zij vaak niet reageren 

op de Geestelijke Waarheid. 

-----------------------einde citaat ---------------------------------------- 

  

 BERTUS: 
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JOEL: 

 

...er zijn vele metafysische en Geestelijke benaderingen tot het 

leven. Ieder van deze benaderingen die aan de wereld is gegeven 

d.m.v. een serieus toegewijd persoon, is goed. 

Er zijn heel veel benaderingen die niet voldoen aan de 

integriteit(standaards)... die werkelijk geen waarde hebben omdat die 

niet zijn gekomen d.m.v. het bewustzijn van diegenen die er gereed 

voor zijn. En om deze reden moet ieder persoon in staat zijn in 

zichzelf te gaan om de boodschap te vinden die niet alleen een 

boodschap van integriteit is maar ook de boodschap vinden die voor 

zijn/haar  eigen bewustzijnsstaat is. 

Iedere boodschap is niet voor iedereen. Ik geloof werkelijk niet 

dat enigerlei boodschap voor iedereen is. Op zijn minst - voor zover in 

de geschiedenis van de wereld - is er nooit een boodschap 

voortgekomen die voor iedereen geschikt is. De reden is dat wij 

verschillende staten en stadia van Bewustzijn zijn... een ieder van ons  

ontwikkelt zich anders. Wij kunnen trouwens wellicht bevinden dat 

een boodschap waar wij mee begonnen later moet worden verlaten 

voor een andere boodschap. 

Om deze reden moet iedere student heel serieus bij zichzelf te rade 

gaan eer hij/zij de keuze maakt om een bepaald pad te volgen. Het kan 

geen kwaad en er is een hoop goeds in om te profiteren van de vrijheid 

die wij allen hebben in de vrije landen... vrije meningsuiting, 

persvrijheid, godsdienstvrijheid... 

Meer speciaal moeten wij profiteren van deze vrijheid in het 

zoeken naar onze leer. Indien wij geleid zouden worden naar Unity of 

Christian Science of New Thought of The Infinite Way of naar enig 

van de Oosterse leerstellingen, dan is het ons recht om te 

onderzoeken...het is ons recht om te lezen. En als wij dat doen en wij 



de verschillende leraren van de verschillende bewegingen ontmoeten... 

indien wij  n i e t  luisteren naar onze vrienden en verwanten en geheel 

en al afgaan op onze eigen innerlijke gevoelens, dan zullen wij geleid 

worden naar de boodschap die voor ons [bestemd] is. 

Als wij de juistheid van die ene boodschap voelen, dan moeten wij 

alle andere boodschappen verlaten omdat de beginselen van iedere 

boodschap anders zijn en iemand die tracht in   dezelfde race op twee 

paarden te rijden, geraakt in de problemen. Er is geen manier om de 

beginselen van de ene leer te bestuderen en in praktijk te brengen en 

tezelfdertijd te trachten het onderricht van een andere leerstelling te 

bestuderen en in praktijk te brengen.  

 Bedenk dat ik gezegd heb dat dit ons niet moet begrenzen in ons 

lezen of bijwonen van lezingen of klassen totdat wij tot het besef en 

de realisatie zijn gekomen..." dit is de leer .. dit is de leer die ik ga 

volgen." Welnu, dit geschiedt er indien u ervaart dat de Oneindige 

Weg uw leer, uw boodschap is. De eerste aanhaling hier is het 

hoofdstuk "De Nieuwe Uiteinder" in het boek "De Oneindige 

Weg"(cat.no 200). 

 In dit hoofdstuk zult u de basisbeginselen vinden die ertoe leiden 

dat dit een onderricht op zichzelf is. U zult begrijpen waarom andere 

genezingsmethoden zich niet laten mengen met deze [die van De 

Oneindige Weg dus]. U zult vlug inzien dat het in ons werk niet nodig 

is om de naam van de patiënt te kennen.... dat het niet nodig is om de 

naam van de ziekte te kennen.... dat het zelfs niet nodig is om te weten 

of het een ziekte of een zakenprobleem betreft, ofschoon er tijden zijn  

het helpend is om een bepaald probleem te kennen die die persoon 

dwars zit ... bijvoorbeeld als het een fysieke of mentale bewering 

betreft... dan zult u bevinden dat alle noodzakelijke beginselen voor 

het ontwikkelen van het bewustzijn om deze toestanden te genezen, 

worden gevonden in dit hoofdstuk "De Nieuwe Uiteinder" in het boek 

"De Oneindige Weg".  

 

     BERTUS: 

 

Om te beoordelen of 'De Oneindige Weg'  uw leer is,  doe dan de test. 

 

http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/test.htm 

 



 


