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Over de Ikken
“IK”ken moeten niet “verdwijnen”, doch het zijn inderdaad die delen van het geheel, die gevangen
genomen en beïnvloed zijn geweest, een “eigen” leven te gaan leiden, zonder de liefde heelheid
overkoepeling van het Zelf. Ze kunnen dus geïntegreerd worden in het Zelf. De Ik-ken zijn dus de
basis van elke les, een Poort tot her-kenning van heel-Zijn en “grensverleggende” vernieuwing.
De Ik-ken zullen niet genegeerd, ont-kend of onderdrukt worden, anders verliest de mens zijn
experiment, zijn groeipoort en zijn eigenheid in de versluiering van de stof, waardoor veroordeling
en hoger-lager-denken zijn kans krijgt.
Daarom zullen de Ik-ken benaderd worden met Goddelijke Tederheid, om juist de Ik-”Kén” de
her-innering te schenken van het ware Thuis. Men weze dankbaar ten opzichte van de Ik-”Kén”,
zij zijn de poortwachter van experiment en transformatie. Zonder de Ikken is het hele experiment
in de Stof levenloos en saai. Er is trouwens in de God van Schepping ook de IK-aanwezigheid,
samen met het IK-BEN.
VER-OORD-HELING:
•
Ver = ver van het Zelf, de oerbestemming, de centrale bestemming
•
Oord = het Zelf
•
Heling = Heel-ing, middel tot terug Heel, Een worden. Heling is nodig
CREATIE = herscheppen via stof van Heel en Een ZIJN. U vernieuwt en breidt het God zijn uit.
De God van Schepping vroeg om vergroting van ZICH-ZELF door experiment van moleculairatomaire verdichting. De God van Schepping heeft Zich verijld en wilde verdichten om tot de
Eigen capaciteit tot Liefde te her-kennen in een grensverleggende beweging? Hij wilde groeien,
en had daarom het aparte, unieke bewustzijn van zijn onderdelen nodig. De God van Schepping is
dus een Experiment(-Wezen) op Zich-Zelf.

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve NIET te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming.
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