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Mijn vader sprak dit boek uit in Brugge op zaterdagnamiddag 2, 16 en 30 september 1995. Het was de
telepathische cursus ‘Levensverdieping 12’. Zelf was ik
ook twaalf, en niet aanwezig in de groep toehoorders.
Toen ik zo’n twintig jaar later begonnen was om de
uitgetypte versie van deze cursus tot een vlot leesbaar
boek te maken, had ik geen idee waar het boek over ging.
Op een nacht had ik een levendig droompje: iemand
vroeg me naar de titel van ons laatste boek dat pas
verschenen was. Ik zocht in de droom naar een exemplaar
van het boek en las de titel op de cover voor: “De weg
naar oneindigheid”. Pas nadat ik wakker werd, realiseerde
ik me dat dit boek nog niet bestond. Snel ging ik naar de
tekst van de ‘Kracht 4’ waar ik aan bezig was en zocht elk
woord ‘oneindigheid’ op. Al gauw werd duidelijk dat dit
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de essentie van het boek weerspiegelde. Hoe bijzonder!
Blij vertelde ik het goede nieuws van de geïnspireerde
titel aan enkele vrienden. “Ja maar,” zei Guido ietwat
ongelukkig, “de weg naar oneindigheid, die is vast héél
lang!” ˗ “Nee nee, het is maar een stapje” kon ik hem
troosten... “en dat staat ook zo in het boek.”
De oneindigheid ligt binnen handbereik, om preciezer te
zijn: ze ligt binnenin je hart. Als je naar de stilte van je
hart gaat en daar de vrede een plaats geeft, krijg je
contact en aansluiting bij je medemens, de aarde, de
kosmos, de eenvoud, de liefde en het immense, heerlijke
plan van God. Je moeilijke leven van gisteren wordt
vandaag geleidelijk aan gevuld met vreugde, met leiding,
met troost, met goedheid, en je vindt je weg door de
moeilijkheden heen.
Laten we elkaar vinden in ons hart en samen
vooruitgaan, op weg naar een nieuwe aarde.
Marie Crevits
10 januari 2016
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1 - Een omwenteling op aarde
De stilte in je hart is een wapen tegen de verwarring
De weg naar bevrijding, de weg naar vrijheid ligt in het
hart van de mens. Wanneer de mens naar vrijheid streeft,
zal hij ook vrijheid kunnen vinden, maar het is een
moeilijke weg. Deze aarde kent haar beslommeringen,
kent haar oorlogen en haar zorgen, kent haar rampen
en kent haar tegenspoed; en toch is er een weg naar
bevrijding, naar openheid en naar vernieuwing.
De eenvoud van het leven ligt erin dat de mens in al zijn
kracht kan staan en gaat staan. Wanneer je in je eigen
leven gaat staan, kijk dan naar de eenvoudige dingen. In
je eigen ziel, in je eigen hart ken je deze eenvoud. Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft,
wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die
kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad.
Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring.
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Heel veel mensen zullen zich vragen stellen, nieuwe
vragen stellen, zullen kijken naar deze aarde en zullen
proberen om het te begrijpen, maar zullen er dikwijls
niet in slagen om tot begrip te komen.
Wanneer je naar je hart gaat, kan je tot begrip komen
van je eigen leven. En langs het begrijpen van je eigen
leven kan je komen tot het begrijpen van de levens van
anderen. Sla niet in paniek wanneer het lastig wordt in
het leven, want de tijd is zo dat er een versnelling komt,
een intensivering en een ingewikkeldheid die nieuw is.
De ingewikkeldheid komt er omdat mensen het ingewikkeld maken. Het is niet dat mensen geen zin hebben om
de dingen eenvoudig te doen, maar vaak vinden ze niet op
welke manier ze eenvoudig kunnen worden. De een zegt
dit, de ander zegt iets anders, er zijn nieuwe dingen die
gezegd worden en die opgenomen en verwerkt moeten
worden en er is vooral een strijd die zich zal vertonen in
de mensheid, een strijd die te maken heeft met ideeën
en met een vermenigvuldiging van mogelijkheden van
communicatie. Wanneer mensen in deze communicatie
intreden, zullen ze zien dat ze overspoeld worden door
nieuwe dingen. Heel veel nieuwe dingen zullen in zekere
zin ontredderend zijn en in een andere zin zo dat men
het niet zal kunnen vatten in het begin. Er is heel veel
informatie die zowel uit oude bronnen als uit nieuwe
bronnen naar de mensen zal worden gebracht, zodat ze
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zich nieuwe vragen zullen stellen en het zal vooral in een
versneld tempo gaan, en daartegen zou je je moeten
kunnen wapenen.
De stilte kan je het wapen in handen geven. Wanneer je
tot een stilte komt, kan je het onderscheid maken in
de dingen. Wanneer je dus in de stilte van je hart gaat
leven, kan je weten wat het betekent de dingen op een
juiste manier te leren zien. Want het hart kan zien. Het
hart weet. Het hart kent de weg en het is je ziel die je
zal leiden. Wanneer je naar je ziel verlangt, dan kan je
die ziel ook in je leven ontdekken en weten wat een
zielenkracht betekent.
Ieder moment in jouw leven zou een moment moeten
kunnen zijn van zegen en van stilte. Maar het is zo
moeilijk op deze aarde, omdat de aarde in haar verwarring en in haar zoektocht als het ware aan het tollen
gegaan is omdat er zoveel is wat ze wil opnemen op dit
moment. De aarde is onrustig, de mens is dat mede. De
mens die op deze aarde leeft, deelt in die onrust. Dat
betekent dat hij dikwijls de dingen als een dreiging
ervaart hoewel ze helemaal geen dreiging zijn.
Heel veel mensen zijn bezig hun eigen leven in handen
te nemen. Ofwel worden ze verplaatst, ofwel komen ze
in contact met een heleboel dingen die hen uit hun
evenwicht brengen - met als gevolg dat ze raad willen van
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anderen en willen zien op welke manier ze vooruit
zouden kunnen gaan. De eenvoud van het leven kan deze
raad geven.
Wanneer je in je eigen leven staat, weet dan dat je geleid
wordt, want dit is de manier om vooruit te gaan. Ga niet
kijken naar de anderen, of toch niet te veel; ga zeker niet
vergelijken waar de ander staat en waar jij staat. Kom in
je eigen leven. Leef in je eigen gedachten, in je eigen
verlangens, in je eigen bewustzijn, in datgene wat je wil
zoeken. Wanneer je in je eigen leven komt, dan krijg je
steun. Dan zal je zien dat je je eigen intuïtie ontdekt en
dat je je kan ontplooien op een nieuwe manier.
Heel veel mensen weten de weg naar zichzelf, maar
durven er niet aan te beginnen omdat ze te beïnvloedbaar
zijn door anderen. Natuurlijk, anderen spelen een zeer
grote rol in elk leven. Wanneer je in je eigen leven staat,
weet dan dat je toch last kan hebben van anderen.
Hoewel je dus in je eigen leven staat en hoewel je je concentreert op jezelf, kan het toch zijn dat de ander een zeer
grote rol speelt in jouw leven en dan moet je de verhouding leren bepalen. Vaak hebben kinderen of mensen
in je familie een heel grote invloed op jou. Als dat zo is,
zou je moeten kunnen zien hoe je tot rust kan komen
ondanks deze mensen die rond je zijn en die een bepaalde
druk op je uitoefenen. Dit is een heel groot punt. Het is
ook een grote ervaring wanneer je erin slaagt om je, te
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midden van het gewoel van het dagelijkse leven, niet te
laten opzwepen en toch in de rust en in de stilte te staan
hoewel andere mensen aan het hollen en tollen zijn.
Want de meeste mensen voelen een druk in die zin dat ze
willen meegaan met de vernieuwing, dat ze willen meegaan in de verandering, en ze weten ook dat het interessant is op zich, maar ze doen al zoveel en ze zijn zo hard
bezig dat ze de indruk hebben dat ze dit ook moeten doen
of dat ze anders de boot zouden missen. En daar maken
ze een fout. Heel veel mensen zouden de omgekeerde weg
moeten kunnen gaan: de weg van stilte, van eenvoud,
van vrede. Dat kan je alleen wanneer je weet dat er meer
is dan deze aarde.
Het punt van rust ligt in jezelf, niet in de aarde
Wanneer je je totaal aan deze aarde geeft en aan haar
ontwikkeling, kom je niet in een vrede. Je zou dus ruimer
moeten gaan kijken, zo ruim dat je ziet dat de aarde één
deel is van de ervaring - misschien wel een heel belangrijk
deel van de ervaring, maar het is als een basisgegeven en
er is dus meer dan dat. Het heel grote gebouw van het
leven steunt op de fundamenten van deze aarde, omdat
we op deze aarde verblijven en op deze aarde zijn, maar
het heeft ook verdiepingen, die niet tot deze aarde
behoren en wanneer je daar weet van hebt, dan kan je
de dingen van deze aarde relativeren en dat is heel
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belangrijk. Het is een interessante bezigheid om, levend
op deze aarde, met alles verweven te zijn en alles te
proberen te doorgronden en te weten. Maar toch kan je
niet alles weten omdat de aarde in haar totaliteit een
wezen is dat zichzelf als het ware wortelt in de andere
werelden, in de andere verdiepingen van het gebouw.
Wanneer je naar de aarde kijkt in haar totaliteit, krijg je
de indruk dat er een heel groot wezen aan het werk is, en
dit is het ook in werkelijkheid. Dat heel grote wezen weet
wat het wil, weet waar het naartoe wil. Wanneer we op
deze aarde leven en de indruk krijgen dat we deelnemen
aan het leven van dat grote wezen, kunnen we en mogen
we daar gelukkig mee zijn, maar we zullen ook in de war
geraken doordat er zoveel gebeurt op deze aarde. Dit is
altijd zo geweest, maar nu, door de intense communicatie, nemen we op een andere manier deel aan de gebeurtenissen. Het zou weleens kunnen dat mensen daardoor
het roer uit handen geven en dat ze zeggen: “Het zijn de
gebeurtenissen die ons leiden” of “Het zijn de anderen
die ons leiden en die moeten zeggen wat we moeten
doen”. Maar in wezen is het zo dat je toch je eigen leven
in handen kan krijgen en dat je op deze aarde levend,
toch in jezelf kan staan. Dat inzicht alleen al is een grote
stap vooruit.
Als je je ervan bewust wordt dat je een eigen leven hebt
en dat je dat eigen leven in handen kan krijgen, dan kan
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