
De schat des Levens.

Wat houdt deze schat des Levens in? De schat des Levens is niets anders dan: LIEFDE. Volmaakte

Liefde die geen verandering en geen einde kent. Niets is duidelijker, sterker, hoger, aangenamer,

kostbaarder, voller of beter op aarde, dan Liefde, want Liefde is ontstaan uit de Bron.

Een ieder is op zoek naar de schat des Levens, naar Liefde. De één zoekt het hier in, de ander daarin.

Veelal zoekt men het in materiële zaken. Maar de grote schat des Levens is niet te vinden in geld,

luxe, weelde, auto’s, sport, Hollywood, films, hoererij, overspel, gokken, drank, drugs, tabak, noch in

enig ander verdovend middel. Het is niet te vinden in werk, eigen bedrijf, aandelen of grote winsten.

Nee, het is te vinden diep in ons innerlijk, in ons diepste Zelf, wat van origine verbonden is met de

natuur, met de Bron, die Liefde is. Liefde zit diep in ons innerlijk, in het hart, vandaar het hartje als

symbool voor de Liefde. Liefde (met kapitale L) is een aspect van de ziel. Liefde omvat vele warme

natuurlijke zaken in zich, zoals: vrijheid, harmonie, vrede, rust, orde, zachtmoedigheid,

verdraagzaamheid enz. Liefde is dé grote schat die men op aarde verkrijgen kan. Liefde die jezelf

uitstraalt naar ‘Vader’ Kosmos, ‘Moeder’ Aarde, de dieren, bomen, planten, bloemen, de

medemensen enz. Liefde die je vervolgens ook weer van hen terug kunt ontvangen. Als je liefde hebt

voor de natuur, dan zal de natuur jou ook liefhebben. Als je liefde hebt voor de natuurwetten, dan

zullen de natuurwetten jou ook weer lief hebben en zich niet op jou wreken. Iemand wiens doel het is

om te leven in overeenstemming met al de natuurwetten zowel van de natuur als van de bovennatuur,

zal vroeg of laat vinden deze schat des Levens. (meer over de natuurwetten, zie: 

http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf )

De weg om deze schat te vinden is een weg die door de diepte gaat. Een weg van eenzaamheid,

wachten en loslaten. In die weg leert men in te keren tot zichzelf en een blik te slaan op het leven wat

men tot nu toe geleefd heeft en de doelen die men nagestreefd heeft. Je wordt dan als het ware stil

gezet. Je ziet dan in dat jou leven tot nu toe liefdeloos, Goddeloos, onnatuurlijk, egoïstisch,

hoogmoedig e.d. was en dat dát leven nooit echt voldoening gegeven heeft. Liefde is het énige wat

een mens écht voldoening kan geven. Liefde voor de natuurwetten, ja, voor alles wat leeft in

overeenstemming met die natuurwetten. Het stil worden gezet in je leven kan op vele manieren

gebeuren zoals: een ongeluk, een sterfgeval, een geliefde los moeten laten, een gesprek, een ziekte,

het kwijt raken van bezittingen, enz. Je hebt dan de keuze om jezelf te verharden en door te gaan op

de oude manier van leven of je gooit het roer om en gaat totaal anders leven, denken, praten als dat je

gedaan hebt. Je bekeert jezelf van het oude en wordt als het ware wederom geboren tot een nieuwe

levenswijze. Je komt dan op een hoger niveau van leven met een vernieuwd bewustzijn.

De schat des Levens is alléén te verkrijgen in een relatie met je tweelingziel, met de andere helft van

jou. Dus niet in een relatie met een ‘vreemde’ man of vrouw, niet in een seksleven met ‘Jan en

alleman’, niet in ‘one night’ relaties, niet in hoererij. Want al deze dingen zullen geen voldoening

geven omdat er geen wáre Liefde in is. Alléén de tweelingziel verbinding kan wáre Liefde brengen

omdat je bij die persoon geheel jezelf kunt zijn, omdat je jezelf kunt spiegelen in die persoon, omdat

je dan niet langer meer hoeft te zoeken, omdat een verbinding met je tweelingziel voelt als een thuis

komen. Net zoals een leven in overeenstemming met de natuurwetten, voelt als een thuis komen. Back

to basic (terug naar de basis). 

(meer over tweelingzielen zie: http://www.pentahof.nl/Brochures/590-tweelingzielen.pdf  

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/560-huwe-ptr1.pdf )

Het vinden en verkrijgen van de schat des Levens, zal een verademing zijn. Het zal rust geven,

innerlijke rust omdat men niet meer hoeft te zoeken naar iets wat voldoening geeft, omdat je niet meer

hoeft te zoeken naar Liefde.

Is deze schat des Levens nu al op aarde te vinden en te verkrijgen? Of is deze schat alleen maar na de

dood, voor enkele uitverkorenen, ergens ver weg in een hemel te verkrijgen, zoals de geestelijken ons

willen doen geloven? De schat des Levens is zéér zeker nu op aarde al te vinden en te verkrijgen! De

weg er naar toe kan lang en moeilijk zijn. Veel zal men moeten leren los te laten zoals: verkeerde



tradities, gewoontes, opvattingen, dogma’s, zelfs u eigen verkeerd gerichte ego, en men dient zichzelf

over te geven aan een leven in overeenstemming met de wetten van natuur en bovennatuur.

Dat zal u bevrijden van angst, onrust, zorgen, slapeloosheid, verkeerd egoïsme en u geven de enige

wáre LIEFDE!

De schat des Levens doet een mens het lied des Levens zingen. Dit lied verteld ons dat we de

uiterlijke handelingen van ons hart en verstand, altijd in harmonie moeten houden met het innerlijk

Zelf, dat altijd één is met het opperste Zelf, de Vader - Moeder Bron. Welgelukzalig de mens die zijn

accoord kan vinden in de grote levens symfonie. En dit accoord altijd tracht aan te slaan, te leven, te

zingen in harmonie met het oer-beginsel, met de natuurwetten.  

Want er is niets in de vreemde symfonie van het menselijk leven met zijn overeenstemmingen en

wanklanken, dat zulk een harmonie van volmaakte muziek te voorschijn roept als het bewustzijn van

Liefde. (Marie Corelli)

Jezus zegt: “Zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal u toe

geworpen worden.” (Matt. 6:33) Waar is dat koninkrijk Gods te vinden? Jezus zegt ergens: “Het

Koninkrijk Gods is binnen in ulieden.” Het koninkrijk Gods zit dus diep in het hart, daar waar Liefde

zit. Het koninkrijk Gods is en bestaat dus uit Liefde. Als straks de aarde gereinigd en vernieuwd zal

worden en het koninkrijk Gods op aarde gevestigd zal worden, zal dat koninkrijk bestaan uit Liefde.

Het leven op de vernieuwde aarde zal dan Liefde zijn. Daar zal niemand meer zeggen:”“Ik ben ziek.”

Daar zal niemand meer gebukt gaan onder de wet van Oorzaak en Gevolg.    

Wanneer heb je de schat des Levens in bezit?

S als je tot inkeer en afkeer gekomen bent van je oude koude egoïstische onnatuurlijke leven en

tot terugkeer gegaan bent tot de Bron en Hun wetten

S als je geleerd hebt te leven in zelfverloochening en zelfovergave aan de Bron

S als je een verbond aangegaan bent met je tweelingziel

S als je leeft in overeenstemming met al de wetten van natuur en bovennatuur

S als je Liefde hebt voor alles wat leeft dat in overeenstemming is met al de natuurwetten

S als je gemeenschapsleven in overeenstemming is met de natuurwetten en daardoor het

nageslacht een regeneratie zullen zijn i.p.v. degeneratie

S als je leert te leven vanuit je innerlijk wat zachtmoedig, barmhartig, vrijgevig e.d. is

Waarom vinden zo weinig mensen deze schat des levens? (wáre Liefde)

Omdat de meeste mensen een koude opvoeding krijgen (liefdeloos) en van jongs af aan al klaar

gestoomd worden voor de maatschappij voor een leven van werken, geld en goederen. Een

materialistische maatschappij waarin ze hard en stoer moeten zijn. Voor een beroep, ze moeten iets

bereiken in de maatschappij. In geen enkele school is het onderwijs gericht op het bijbrengen van

levenskennis. Vandaar dat wie de school verlaat, als een onnozele in het leven staat. Op school wordt

men niet opgeleid voor het leven, doch voor een positie, waarin men vlug en gemakkelijk rijk kan

worden. Wie rijk is, meent zich het Geluk te kunnen kopen. Als dat waar was, zouden alle rijken

gelukkig zijn. de praktijk toont evenwel het tegendeel aan. Om gelukkig te worden en te blijven zijn

andere dingen nodig te weten. Het komt op wijsheid of levenskennis aan, want hierdoor alleen is men

in staat zijn leven zodanig in te richten, dat de weegschaal van het Geluk in evenwicht blijft. (J en M

Henschel)

En, hoe kunnen ouders die zelf deze schat niet gevonden hebben en niet weten waar ze deze schat

moeten vinden, een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen? Waarom wordt men in de scholen en

kerken niet gewezen op deze Liefdes-schat, noch verteld waar deze op aarde te vinden is? Wat leert u

uw kinderen waarin ze in hun leven wáre voldoening kunnen vinden?

Voor het komende regeneratie geslacht zal de schat des Levens nog groter wezen als voor ons, omdat

wij nu nog gebukt gaan onder velerlei degeneratie gevolgen zoals: ziekten, kwalen, gebreken,

verkeerd gericht ego, enz. Regeneratie kinderen zullen sterk, gezond, wijs en vol Liefde zijn. Levend

vanuit hun diepste Zelf dat Liefde is. Levend in harmonie met de natuurwetten.



Hebt u de schat des Levens al gevonden? Is het uw doel in het leven om deze schat in bezit te krijgen?
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