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Voorwoord
Om u beter te laten begrijpen hoe ik mijn rol als onderwijzer
en pedagoog beschouw, wil ik het volgende vertellen. Ik ben
als een gastheer die een groot aantal mensen voor de maaltijd
heeft uitgenodigd. Om er zeker van te zijn dat iedereen het naar
de zin heeft, zet ik alles op tafel wat ik aan fruit, groente, kaas
enzovoort kan vinden. Alles staat er, en eenieder kan kiezen
wat hem of haar past of bevalt. Het is echter niet zo, omdat alles
op tafel staat, dat men zich verplicht moet voelen om alles te
eten, op het gevaar af een indigestie te krijgen of ziek te
worden.
Zo is het ook met de methoden die ik aanbied: ik stel er vele
voor, omdat ik besef dat u niet allen over hetzelfde karakter,
dezelfde behoeften, mogelijkheden of werkkracht beschikt, en
het is dus aan u om te kiezen; het zou gevaarlijk zijn om te
proberen alles toe te passen. Toch zullen velen zich de talrijke
tips voor de geest halen die ik heb gegeven voor het dagelijks
leven. Die dienen ervoor om niet te verdwalen en elke dag
vooruitgang te boeken op het pad van de evolutie. Tracht echter
niet alle oefeningen te doen, noch alle methoden toe te passen
die ik u geef, want dat zou u enkel van streek maken. Wees dus
gewaarschuwd, u staat als het ware voor een tafel waarop alles
tot uw beschikking staat, maar val niet aan om alles te verslinden. Neem een paar methoden, vier, vijf, zes, of wellicht
zeven… en concentreer u daarop om er grondiger mee aan de
slag te gaan.
Ik wil ook nog enkele belangrijke woorden toevoegen vanuit
de psychologische invalshoek. Het kan voorkomen dat een
methode die u gisteren heeft verlicht, vrede of moed heeft
gegeven, vandaag niet goed werkt, omdat u zich in andere
omstandigheden bevindt. Wat nu? Wel, hou er niet aan vast en
zoek de methode die vandaag het beste past. En ook hier kan
een vergelijking gemaakt worden met de voeding. De ene dag
heb je trek in een omelet of macaroni, en de volgende dag heb
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je zin in vis, of aardappelen, of alleen vruchten, en dat is prima;
eet niet elke dag hetzelfde, ons organisme heeft behoefte aan
verschillende soorten voedsel. Ik weet wel dat er volkeren
bestaan die alle dagen hetzelfde eten, maar hun dieet is het
resultaat van bijzondere omstandigheden, zij zijn daar al
eeuwenlang aan gewend. In ieder geval is het aan u om aan te
voelen of een methode, die gisteren van nut was, vandaag even
doeltreffend is. Als u aanvoelt dat dit niet zo is, stop er dan
meteen mee, u kunt die methode op een andere dag weer
toepassen.
De kosmische Intelligentie heeft voorzien dat de mens zich
moet ontwikkelen in alle gebieden, om zich ooit te vervolmaken. Daarom kan hij zich niet tevreden stellen met steeds
dezelfde activiteit. Om vooruit te gaan is het beter om onophoudelijk nieuwe dingen te ontdekken en te ervaren. Kijk eens
hoeveel activiteiten u op een dag verricht! U benut achtereenvolgens uw hersenen, ogen, oren, benen, handen, mond en zo
ontwikkelt u zich, zo gaat u vooruit. De organen zijn steeds
daar, die veranderen niet, maar we gebruiken ze niet steeds
tegelijk, al naar gelang de omstandigheden benutten we die
waar we behoefte aan hebben. Precies zo is het met de methoden die ik u voorstel: leer er op een redelijke wijze gebruik van
te maken volgens uw behoeften.
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U zult bepaalde aspecten van de teksten van
Omraam Mikhaël Aïvanhov in dit boek beter begrijpen,
als u niet uit het oog verliest dat het gaat
om een louter mondeling onderricht.
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Gebeden
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Gebeden

19
Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring (verzoeking),
maar behoed ons voor het kwaad.
Want aan U behoort Het Koninkrijk,
en de Kracht en de Heerlijkheid,
tot in eeuwigheid,
Amen!
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20

De Nieuwe Aarde
Het goede gebed

Heer God, lieve hemelse Vader, die ons leven
en gezondheid geeft waardoor wij U in vreugde
kunnen aanbidden, zend ons Uw Geest om ons
te beschermen, om ons te behoeden voor
alle kwaad en alle slechte gedachten.
Leer ons Uw wil te volbrengen, Uw Naam te
heiligen en U eeuwig te loven.
Heilig onze geest, verhef onze harten en ons
verstand opdat wij altijd Uw geboden en
voorschriften naleven.
Inspireer ons met zuivere gedachten door
Uw heilige aanwezigheid, en toon ons
de juiste weg om U in vreugde te dienen.
Zegen het leven dat wij aan U opdragen tot het
welzijn van onze broeders, zusters en medemensen.
Help ons en sta ons bij opdat wij elke dag meer en
meer mogen groeien in kennis en wijsheid en
opdat we mogen verblijven in Uw waarheid.
Leid ons, opdat al onze handelingen in Uw heilige
Naam mogen bijdragen tot de verwezenlijking van
Uw Koninkrijk op aarde. Geef onze zielen het
hemelse brood en vervul ons met Uw kracht,
voor het welslagen van ons leven.
En wanneer U ons overstelpt met al Uw zegeningen,
voeg er ook Uw Liefde aan toe, opdat zij voor
eeuwig onze regel mag blijven.
Want aan U behoort het Koninkrijk, de Kracht en
de Heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen!
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Gebeden

21
Psalm 91

Wie onder de hoede van de Allerhoogste verblijft,
Woont in de schaduw van de Almachtige,
Hij mag zeggen tot de Heer: ‘Mijn toevlucht en sterkte,
Mijn God, op wie ik vertrouw!’
Want Hij behoedt u voor de strik van de vogelvanger,
En voor de gruwelijke pest;
Hij zal met zijn vleugels u dekken,
En onder zijn wieken vindt gij een schuilplaats.
Gij hebt de verschrikkingen van de nacht niet te vrezen,
Geen pijl, die vliegt overdag,
Geen pest, die in de duisternis rondsluipt,
Geen besmetting, die 's middags haar verwoesting
aanricht.
Al vallen er duizenden aan uw zijde,
Tienduizenden aan uw rechterhand,
U treffen ze niet;
Zijn trouw is een schild en een pantser!
Ja, met eigen ogen zult gij het zien,
En de verdelging der bozen aanschouwen;
Want uw toevlucht is de Heer,
De Allerhoogste hebt gij tot beschermer gekozen.

Geen onheil zal u dus treffen,
Geen plaag uw tenten bereiken;
Want Hij zal voor u zijn engelen ontbieden,
Om u op al uw wegen te hoeden.
Zij zullen u op de handen dragen,
Opdat gij aan geen steen uw voeten zult stoten;
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22

De Nieuwe Aarde
Op slang en adder zult gij treden,
Leeuwenwelp en draak vertrappen.
‘Omdat hij Mij liefheeft, zal Ik hem redden,
En omdat hij mijn Naam kent, hem beschermen;
Roept hij Mij aan,
Dan antwoord Ik hem.
Ikzelf sta hem bij in de nood;
Ik red hem, en herstel hem in ere:
Lengte van dagen zal Ik hem schenken,
En hem mijn heil doen aanschouwen!’

Bij bepaalde bijeenkomsten kunnen de drie gebeden gezamenlijk worden opgezegd.

Aangezien deze gebeden vele jaren op verschillende plaatsen in bovenstaande versie
worden uitgesproken, is ervan afgezien de nieuwe Bijbelvertaling te gebruiken.
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II

Het dagprogramma *

* Dit is geen strikt te volgen en gedetailleerd tijdschema. Het hoofdstuk behandelt
enkel de belangrijkste momenten van het dagelijks leven voorzover Omraam
Mikhaël Aïvanhov hiervoor oefenigen, methoden of algmene raadgevingen heeft
gegeven.
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Het dagprogramma

25

De ochtend
Gebed bij het ontwaken
Het eerste wat we doen bij het ontwaken is God bedanken, dat
is alles. De eerste woorden die we uitspreken zijn: ‘Ik dank U
Heer, omdat U me het leven en de gezondheid hebt gegeven.
Vervul mijn hart met liefde, en geef mij de kracht om Uw wil
te volbrengen, opdat ik mag handelen in Uw naam en voor Uw
glorie.’
Probeer uw dromen te herinneren
Zodra u de hemel hebt bedankt, probeer dan uw dromen te herinneren. Als u die gewoonte hebt aangenomen, zult u merken
dat tijdens de slaap vaak een programma werd meegedeeld
voor de komende dag. Dit herinneren moet evenwel onmiddellijk na het ontwaken gebeuren, op het moment dat de
belangrijkste beelden uit de dromen nog in de hersenen zweven, want korte tijd later kan men ze zich zelden nog goed
voorstellen. Soms komen deze droombeelden tijdens de dag
nog terug in het geheugen, maar het is beter ze bij het ontwaken
meteen op te roepen.

