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DE ZEGEN 
 

Ontvangen door Marshall Vian Summers 20 April 2007 

Istanbul, Turkije 
 

 

De Zegen is bij de mensheid aangekomen, omdat dit een tijd van Openbaring is. Dit is 

een tijd wanneer de mensheid een groot geschenk wordt gegeven, een groot geschenk om 

het een doel en een richting te geven voor de moeilijk en onzekere tijden die volgen. Dit 

is de periode waarin de mensheid een groter begrip over zijn spiritualiteit, een oproep 

voor zijn eenheid en samenwerking en een openbaring van zijn lot ontvangt – zowel 

binnen deze wereld als buiten deze wereld in een Grotere Gemeenschap van intelligent 

leven in het Universum. 

 

Want de mensheid heeft een grote drempel bereikt, een drempel van waar er geen 

terugkeer is. Dit is een drempel anders dan welke drempel dan ook dat de mensheid als 

een geheel ooit heeft bereikt. Nu moeten jullie een volk van de wereld worden – niet 

enkel een volk van een bepaalde natie of stam of groep. Want jullie komen op in een 

Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar allen die jullie kunnen tegenkomen en 

allen die jullie zelfs op dit moment gadeslaan, jullie als mensen van de wereld zullen 

beschouwen. 

 

Hier betreden jullie een groter panorama van het leven, en een competitieve omgeving in 

het Universum, anders dan alles wat jullie jullie kunnen voorstellen. Hoe jullie je 

hierbinnen gedragen, hoe jullie jullie verhoudingen met elkaar voeren, hoe jullie je 

positie in het Universum bekijken – allen hebben een enorme gewicht in het bepalen van 

jullie toekomst en hoe jullie lot binnen deze Grotere Gemeenschap zal worden 

verwezenlijkt, en zelfs of het überhaupt verwezenlijkt kan worden. 

 

Jullie hebben een grote drempel bereikt waar jullie de macht hebben om de levens-

onderhoudende hulpbronnen van deze wereld te vernietigen en de mensheid in een 

duurzame staat van verval te brengen. Jullie hebben de macht om met elkaar te 

concurreren zoals jullie altijd hebben geconcurreerd om de mensheid tot deze grote staat 

van verval te drijven. En toch hebben jullie de macht om een andere weg te kiezen, een 

weg uit een dilemma die alleen maar moeilijker en onhandelbaarder zal worden met het 

verloop van tijd. 

 

Wat u als individu zult doen, wat u als deel van een grotere groep en een grotere natie 

zult doen, zal bepalen welk van deze twee grote keuzes u zult maken. Als u doorgaat zich 

te gedragen zoals u in het verleden hebt gedaan, zoals uw uit gewoonte doet, dan is uw 

toekomst voorspelbaar en zeer zorgwekkend. Maar als u een andere weg kiest, dan kunt u 

een nieuw begin oprichten, en u kunt een grotere belofte uitdrukken die gezeteld is in de 

harten van allen die hier verblijven.   

 

Hier bestaat de Zegening uit het naar voren roepen van deze grotere belofte. Het begint 

binnen het individu en verstrekt zich tot de menselijke familie. Dit heeft een Nieuwe 

Boodschap van God de wereld ingeroepen, want alleen een Nieuwe Boodschap van God 

kan zo’n een Zegening bevatten. Alleen dat heeft de kracht de grotere wijsheid en de 
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grotere mededogen, dat de Schepper van al het leven heeft geplaatst binnen ieder 

persoon, naar voren te roepen. Er is geen individu, er is geen filosofie, er is geen 

gedachteschool die zo’n oproep kan voortbrengen. Het moet van de Schepper van al het 

leven komen. Het moet van de God van de hele Grotere Gemeenschap komen – de Enige 

God, de Enige Bron, wiens Engelen de wereld overzien, maar wiens macht verder reikt 

dan wat de mensheid zich ooit kan voorstellen. 

 

God heeft binnen elke persoon de zaad van Kennis geplaatst zodat er een respons kan zijn 

op deze oproep. Deze Kennis is een grotere intelligentie binnen elk persoon, die wacht 

om ontdekt te worden, maar zijn hele bestaan is in betrekking met de Schepper van al het 

leven. Het is niet een hulpbron dat u kunt gebruiken om uzelf te verrijken of om een 

voordeel te verkrijgen over anderen, want Kennis zal deze dingen niet doen. Zijn doel en 

zijn werkelijkheid is te reageren op de Schepper van al het leven, en te reageren op de 

grote oproep die nu uitgaat terwijl de mensheid deze grote drempel van zijn bestaan 

nadert. 

 

Want het is bij dit groot keerpunt dat de mensheid zal kiezen voor het succes of voor het 

falen, tegenover enorme moeilijkheden in de wereld en tegenover de tegenwerkende en 

concurrerende krachten van de Grotere Gemeenschap, die erop uit zijn gebruik te maken 

van een spartelende en verdeelde mensheid. 

 

Veel mensen in de wereld voelen zich erg onbehaaglijk, erg ongerust over de staat van de 

wereld, en zij maken zich erg zorgen over de toekomst van de wereld en de toekomst van 

de mensheid. Zij hebben een gevoel, een gewaarwording en zij weten dat zij in een zeer 

invloedrijke tijd leven, een tijd die het noodlot en de uitkomst voor de mensheid zal 

bepalen. Dit wordt niet zo erg intellectueel begrepen als visceraal beleeft, als een sterke 

herkenning, als een aangeboren gewaarwording – die allen voortkomen uit de Kennis 

binnen de mens. 

 

Er is geen ontsnappen aan deze grote periode, dit groot keerpunt. U kunt zich niet meer 

verliezen in uw fantasieën en uw individuele passies. Want als u deze grote periode – 

deze grote drempel, deze tijd van Openbaring – blind en zelf-geobsedeerd ingaat, dan zult 

u niet in staat zijn te zien, te weten en u voor te bereiden. U kunt naar God bieden voor 

verlossing. U kunt naar God bieden voor de Zegen. Maar de Zegen en de verlossing zijn 

al binnen u geplaatst – binnen de Kennis binnen u, wachtend op de tijd wanneer u de 

rijpheid en het begrip zult hebben om te weten dat u deze macht binnen u op moet 

roepen, moet volgen en moet eren boven alles. Want dit is uw relatie met God, de drang 

die u binnen uzelf voelt is de oproep van God – de oproep te ontwaken, gewaar te worden 

en te reageren.  

 

Denk niet dat zonder uw deelname uw leven meer mogelijkheden zal hebben. Denk niet 

dat u kunt doorslapen gedurende de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, 

en tegerlijkertijd verwachten voordeel te halen van de veranderende omstandigheden 

rondom u. Denk niet dat u vrede en rust kunt vinden door te trachten de grote tijden 

waarin u leeft over het hoofd te zien, want daar zal er geen vrede en geen rust zijn. Daar 

zal er geen comfort en geen troost zijn. U leeft in een tijd van Openbaring. U leeft in een 

tijd waar de mensheid tegenover zijn grootste drempel, zijn grootste uitdagingen, zijn 

grootste gevaar en toch ook zijn ene grote kans staat, om de menselijke samenwerking en 

eenheid op te richten tegenover grote en vreselijke omstandigheden. 
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Om dit voor uzelf te zien en te weten, moet u in staat zijn uw eigen ontkenning te boven 

te komen. U moet boven de conditionering van uw cultuur die u zicht hindert, kunnen 

uitstijgen. U moet in staat zijn om boven uw eigen voorkeuren en uw eigen 

vluchtpogingen uit te stijgen. Misschien denkt u dat dit niet mogelijk is, maar de kracht 

van Kennis binnen u zal u in staat stellen dit te doen en zal ook anderen in staat stellen dit 

te doen. 

 

De oproep gaat nu uit. Een Nieuwe Boodschap van God is in de wereld. De 

Boodschapper is in de wereld. Hij is nu voorbereid om de Nieuwe Boodschap te 

presenteren. Het bevat de Zegen. Het bevat de Waarschuwing. Het bevat de 

Voorbereiding. De Nieuwe Boodschap is niet hier om de religies van de wereld te 

vervangen maar om hun gemeenschappelijke grond vast te stellen en te versterken, om 

hun te verlichten en hun kracht en een doeleinde te geven zodat ze een toekomst kunnen 

hebben – zowel binnen de wereld als binnen de Grotere Gemeenschap van leven waarin 

de mensheid nu opkomt. 

 

Jullie regeringen zullen geen antwoord hebben voor deze grote drempel. Jullie filosofen 

zullen geen antwoord hebben. Misschien zullen mensen een deel van de oplossing zien en 

proberen die uit te drukken, en dat is nodig, maar het antwoord moet komen van een 

Grotere Macht binnen u en een Grotere Macht buiten u. Want wat vereist zal worden is 

een grote verschuiving in de menselijke verstandhouding en een verandering in het 

menselijke gedrag. Deze dingen moeten vereist worden door een Grotere Macht en door 

een grotere respons binnen u en binnen mensen overal in de wereld. Niet iedereen zal 

moeten reageren, maar genoeg mensen in veel plaatsen zullen deze oproep en dit respons 

moeten beleven. 

 

De tijd dringt. Het is nu geen tijd om lusteloos en besluiteloos te worden. Onwetend en 

dwas blijven tegenover de Grote Golfen van verandering zal geen welstand voortbrengen. 

Want er is een Grotere Duisternis in de wereld. Het is een duisternis die dieper gaat en 

meer gevolgen zal hebben dan alles waar de mensheid ooit mee geconfronteerd is 

geweest. Het treedt de wereld binnen in een periode waarin de menselijke familie erg 

kwetsbaar is – terwijl jullie tegenover een wereld met afnemende hulpbronnen staan en 

terwijl jullie geconfronteerd worden met de grote beslissing of de mensheid een pad van 

zelf-vernietiging zal kiezen – een pad voortkomend uit concurrentie, conflict en oorlog – 

of dat het andere pad, de andere manier, zal worden herkend en aangesproken, opgeeist 

en uitgedrukt – een pad richting samenwerking en eenheid tegenover groot gevaar. 

 

Mensen rondom de wereld beginnen het bewijs van dit grote gevaar te zien; maar veel 

mensen slapen nog steeds, dromend over hun eigen persoonlijke vervulling, onbewust en 

onoplettend tegenover de Grote Golfen van verandering die nu al op de wereld 

aanspoelen. Om deze reden zal het nodig zijn dat degenen die kunnen reageren, dan ook 

volledig reageren – om de grote dreiging te herkennen, de grote waarschuwing te horen 

en de grote Zegen van de Schepper van al het leven te ontvangen. 

 

Er is een antwoord voor de mensheid, maar het is geen antwoord die de mensheid voor 

zichzelf kan uitvinden. Want het antwoord moet de kracht hebben om mensen tot een 

grotere dienstbaarheid jegens mekaar op te roepen. Het moet de kracht hebben om de 

psychologische, sociale en politieke ideologieën en neigingen die de mensheid in strijd 

met zichzelf blijven gooien, te boven te komen en terzijde te schuiven. Het moet een 
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kracht zijn die groots genoeg is om mededogen, verdraagzaamheid en 

vergevingsgezindheid op te wekken in de menselijke familie. Het is niet simpelweg een 

stel ideeën. Het is de kracht van het zichzelf in ere herstellen. Het is een oproep van God 

en een respons van Gods Schepping – een respons binnen mensen, een respons binnen u.  

 

Om die reden, ontvang de Zegen. U zult niet in staat zijn het intellectueel helemaal te 

begrijpen, maar u kunt het voelen, en weten dat het zuiver is. U kunt het respons binnen 

uzelf voelen verroeren. Eer deze reactie en laat het naar boven komen tot uw bewustzijn. 

Laat het u naar voren leiden. Het is de begeleiding die de Schepper voor u verschaft. Het 

is binnen u aan het slapen geweest, net zoals u eromheen aan het slapen bent geweest. Nu 

moet het ontwaken, want de tijd voor zijn opkomst is gekomen. Nu moet u naar de 

wereld kijken met heldere en objectieve ogen. Nu moet u de kinderlijke en dwaze 

bezigheden die u alleen maar zwak, blind en kwetsbaar kunnen houden, terzijde schuiven. 

 

Dit is een tijd van Openbaring. Zulke tijden komen maar heel zelden voor – op grote 

keerpunten voor de menselijke familie, op grote momenten van gelegenheid waar de 

Schepper van al het leven een grotere wijsheid en Kennis kan geven, en ook een nieuwe 

infusie van inspiratie en spirituele kracht. Dit is uw tijd. Dit is de tijd waarvoor u bent 

gekomen, want u bent niet de hele weg naar deze wereld gekomen, met de hulp van de 

Engelachtige Gastheer, simpelweg om hier een verbruiker te zijn – een nest voor uzelf te 

bouwen, uzelf te verrijken en met anderen hierom te wedijveren. Hoewel dit de realiteit 

van uw leven hier op dit moment kan zijn, het is niet uw grotere werkelijkheid; die is om 

iets waardevollers naar de wereld te brengen, iets wat de wereld zichzelf niet kan geven, 

en toe te staan dat deze gift uw leven hervormt en uw leven herricht in dienst van de 

mensheid en in dienst van het leven binnen deze wereld. 

 

Toch moet zo’n een plan geactiveerd worden door een grotere oproep en een grotere 

reeks omstandigheden. Daarom schrik niet weg van de Grote Golfen van verandering die 

aankomen, maar zie ze onder ogen. U zult bang en onzeker zijn in hun schaduw, maar 

hun werkelijkheid zal ook een spirituele kracht binnen u  aansteken, en deze spirituele 

kracht zal ook naar voren komen vanwege de oproep en vanwege de Zegening. Want God 

roept allen die slapen nu om te ontwaken van hun dromen van ellende en vervulling, en te 

reageren op deze grote tijd en zich voor te bereiden om de geschenken over te leveren, 

die zij de wereld werden ingestuurd om aan een spartelende mensheid te geven – een 

mensheid wiens toekomst nu grotendeels bepaald zal worden binnen het komende paar 

jaar. 

 

Dit is de Zegen. U kunt naar God bieden voor veel dingen. U kunt vragen om gered te 

worden. U kunt bieden voor kansen en voordelen. U kunt bieden voor het welzijn van uw 

familieleden en uw geliefden. Maar er is geen groter respons dat God zou kunnen geven 

en er is geen groter geschenk die gegeven zou kunnen worden dan de Zegen. Want de 

Zegen beantwoordt een veel grotere vraag die van binnen u komt, van de behoefte van 

uw ziel. Het is een communicatie die veel verder gaat als het intellect of de behoeftes van 

het moment. Het verschaft veel meer dan u hebt geleerd te vragen. 

 

De Zegen is een manier. Het is een pad. Het is een bewustzijn. Het is een reis. Het is een 

berg om te beklimmen. Het zal uw leven herschikken en betekenis eraan geven. Dit is wat 

uw denken zal ordenen en u een uitvlucht verschaven van de tegenstrijdigheid en de 

chaos. Dit zal de Zegen in uw leven brengen, ongeacht uw omstandigheden, zodat 
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anderen het kunnen zien, het kunnen voelen en erop kunnen reageren. Het is ontastbaar. 

Het is onbeschrijvelijk groots. En toch heeft het de kracht om alle grotere beloningen naar 

de menselijke familie te brengen. 

 

Enkel de Zegening kan de mensheid voorbereiden en beschermen. Enkel de Zegening zal 

jullie een pad geven door de komende onzekere en moeilijke tijden. En enkel de 

Zegening kan jullie voorbereiden voor de Grotere Duisternis die in de wereld is -  de 

Grotere Duisternis die de macht heeft de toekomst te bepalen van ieder persoon en van 

ieder toekomstig persoon in deze wereld. Dit is een tijd die de menselijke eenheid, de 

menselijke macht en de menselijke wijsheid naar voren roept. Want jullie staan tegenover 

concurrentie van buiten de wereld, zowel als rampzalige omstandigheden binnen de 

wereld. Dit is een stel omstandigheden die nog nooit eerder is voorgekomen in heel het 

menselijk bestaan. 

 

Denk niet dat zo’n werkelijkheid in een ver gelegen toekomst zit, of dat het niet nu al bij 

u is. U zult de grote behoefte niet voelen, behalve als u de grote uitdaging kunt zien. Als 

u de grote behoefte niet kunt voelen, dan zult u de Zegen niet herkennen. U zult de 

behoefte voor de Zegening niet voelen. En u zult niet zien dat zonder de Zegen, de 

mensheid een langdurige periode van verval zal betreden, met heel ernstige en ontzettend 

moeilijke omstandigheden. 

 

God begrijpt de kritieke toestand van de mensheid zelfs als de mensheid die zelf niet 

herkend. God kent de behoefte van uw ziel zelfs als u het nog niet kunt voelen binnen 

uzelf. God weet wat er aankomt voor de mensheid en roept de mensheid te ontwaken, 

bewust te worden en zich voor te bereiden. 

 

Gods wil en menselijke beslissingen zijn niet hetzelfde. Om die reden hangt de uitkomst 

van de mensen af. De Schepper heeft al de grote begiftiging van Kennis gegeven. De 

Engelen overzien de wereld. Maar de uitkomst is in de handen van de mensen. Mensen 

kunnen kiezen – zoals veel andere rassen in de Grotere Gemeenschap hebben gekozen 

door de onheuglijke tijd – om te falen, om te vervallen, om onder de overredingskracht en 

de overheersing van andere krachten te vallen. Dit is al ontelbare keren gebeurt zowel 

binnen uw wereld als binnen de onmetelijke immensiteit van het Universum. Wat God 

wil en wat mensen voor zichzelf kiezen en willen, zijn niet hetzelfde. Dit is het probleem. 

Dit is de raadsel. Dit is wat de grote scheiding creëert. Dit is wat het u  onmogelijk maakt 

om Kennis binnen uzelf te volgen. Dit is wat de mensen blind houdt en dwaas en 

destructief gedrag teweegbrengt. 

 

Om die reden, als u het probleem kunt herkennen, dan zet u uzelf al in een positie om de 

oplossing te herkennen. De oproep is uit God gekomen. Het antwoord is binnen Kennis 

binnen u en binnen Kennis binnen iedereen. Er is geen concurrentie of strijd tussen 

Kennis zoals het in iedereen bestaat. Hoe verschillend dit is van jullie theorieën en 

ideëen, jullie voorschriften en de voorschriften van jullie maatschappijen. Uiteindelijk 

moet de mensheid moedig handelen en moeilijke beslissingen nemen. 

 

De oproep is hier. Uw beslissingen en uw handelingen moeten de Zegening volgen en 

niet voorgaan. Sta uzelf toe de gift van de Zegen te ontvangen, en dan, stap voor stap, zult 

u weten wat te doen – welke reeks  handelingen u moet verrichten, de drempels waar u 
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doorheen moet komen en de verandering die u in uw denken en uw omstandigheden 

teweeg moet brengen. Begrip en actie volgen de Zegening. 

 

Om te geven moet u eerst ontvangen. Om te weten, moeten uw ogen eerst open zijn. 

Teneinde de macht en de moed te hebben om te reageren, moet u eerst de noodzaak 

inzien en de grootheid voelen van de tijden waarin u leeft. U moet uw verstand en uw 

emoties voorbereiden. U moet uzelf voorbereiden om de Zegen te ontvangen, om de 

grotere reactie erop te beleven en om de grote oproep naar Kennis binnen u te ervaren. U 

moet deze Kennis toestaan langzaamerhand op te rijzen, zonder te proberen het te 

controleren, het te domineren of het hoe dan ook te manipuleren. 

 

Op deze manier, krijgt de Zegen een houvast binnen u en groeit dan verder, want de 

Zegening is geen kortstondige gebeurtenis. Het is niet iets wat u als een bliksemschicht 

ervaart. Het verlicht het landschap s’nachts niet alleen voor een seconde. Het begint een 

proces die geleidelijk naar buiten komt. Het begint een proces van vernieuwing. Het 

begint het proces van zelf-herstel die de rest van uw leven hier richting kan geven en 

vervullen. Zo is de grote behoefte van de mensheid, en zo is de grote behoefte van uw 

ziel en van de ziel van allen die hier verblijven. Zulke macht heeft de Zegening nu. 

 

Moge de ernstigheid van uw situatie zich aan u openbaren op een heel sterke manier, en 

moge u door de aanvankelijke gevoelens van angst, onzekerheid en ontoereikendheid 

gaan, zodat u de diepere reactie van Kennis erop laat plaatsvinden binnen uw leven; zoals 

het zal doen vandaag, morgen en iedere dag die volgt. Want dit is de tijd van Openbaring. 

U bent hier in de tijd van Openbaring. 

 


