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De distributie van Het Urantia Boek in Colombia, Zuid-Amerika is een lastig karwei. Wij verkopen de boeken
aan distributeurs voor minder dan $ 10 per stuk, maar tegen de tijd dat iemand er daadwerkelijk een boek
kan kopen, kost het tussen de $ 40 en $ 80. Het is frusterend om te weten dat iemand met eenvijfde van het
gemiddelde inkomen van een Amerikaans staatsburger óf drie tot zes keer meer per boek betaald of zelfs
niet eentje kán kopen.
In het begin waren het Wilson León en de Colombiaanse Association van Urantia Assocation International, in
samenwerking met Urantia Foundation, die de zaak in eigen handen namen. Ze verzamelden geld, vonden
de mazen in de wet om een importlicentie te krijgen, bestelden een paar honderd libros de Urantia, namen
deel aan een boekenbeurs en hebben sindsdien het boek tegen
een veel lagere prijs kunnen distribueren. Dankzij Anton
Miroshnichenko en de Association of Ukraine speelt er een bijna
idententiek verhaal in Oekraine. Mensen worden wereldwijd zo
geïnspireerd door dit levensveranderende boek dat ze hun
beperkte tijd en beperkte bronnen gebruiken om de lessen te
verspreiden. De Urantia Foudantion is er om hen te helpen.
We richten ons tot u omdat we weten dat u ook wordt
geïnspireerd door de lessen van Het Urantia Boek. We weten dat
u de potentie begrijpt van deze openbaring om de spirituele
cultuur van onze planeet te transformeren. Met 16 vertalingen
die distributie behoeven in meer dan 37 landen, hebben we een
geweldige kans om deze spirituele transformatie te catalyseren
door het voor toekomstige generaties beschikbaar hebben van
deze lessen. Help Urantia Foundation door er te zijn om te
helpen.
Als de Foundation tussen nu en 31 december 2014 If the
Foundation can raise $160,000 between now and December 31,
2014, a group of anonymous donors will match it. $ 160.000 bij
elkaar kan brengen, zal een groep anonieme gevers het bedrag
aanvullen. Jouw dollars zijn het dubbele waard. Help ons
alstublieft dit doel te bereiken en houd de wereldwijde
boekdistributie op gang.
We zijn ons meer dan ooit bewust van uw bijdragen en steun
aan Urantia Foundation. Zonder u, zouden de inspanningen van
de Foundation niet mogelijk zijn. Of het nu gaat over het
betaalbaar maken van de boeken in Zuid-Amerika, de distributie
verhogen in Rusland, het vergroten van de beschikbaarheid van
het boek in Afrika, of simpelweg bestellingen plaatsen bij
Amazon, Urantia Foundation heeft uw hulp nodig.
Wij danken u bij voorbaat voor uw voortdurende toewijding aan
Het Urantia Boek project en uw financiële steun aan Urantia
Foudantion !
Opwaarts en binnenwaarts,
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges
Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave,
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges
Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave
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Trustees van Urantia Foundation

Mo Siegel, Marilynn Kulieke, Judy Van Cleave, Richard Keeler, Gard Jameson, Henk Mylanus, Georges Michelson-Dupont
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B I J E E N K O M S T VA N D E B OA R D O F T R U S T E E S
wonderen verricht voor de
boekdistributie in haar
land. Ze heeft import en
distributie van de boeken
ter hand genomen
waarmee ze de prijs
significant heeft kunnen
verlagen om het boek
betaalbaarder te maken
voor de lezers.

door Judy Van Cleave,
secretaris van Urantia
Foundation, Idaho, Verenigde
Staten
Informatie en besluiten
1. Book Matters 1. Boeken
a. Goed nieuws. In K3
2014 steeg, in vergelijking
met dezelfde periode in
2013, de boekverkoop met
22%. Sinds begin van het
jaar is de boekverkoop
wereldwijd gestegen met
4% met een flinke groei in
Latijns-Amerika.
b. De Colombiaanse
Association van Urantia
Association heeft

c. Tegelijkertijd heeft de
Association in Oekraine
hetzelfde gedaan. Ze
hebben boeken
geïmporteerd, distribueren
ze zelf en nu is de
Russische vertaling
beschikbaar tegen een
betaalbare prijs.
d. Het succes van
alternatieve
distributiekanalen in
Colombia en Oekraine,
doet bij ons de vraag
rijzen of lezersgroepen in
andere landen de
distributie zouden kunnen
verbeteren waarmee de
boekkosten voor lokale
lezers lager worden. We
staan open voor ideeën
van Urantia Association
International, het Urantia
Book Fellowship en
onafhankelijke
lezersgroepen die
suggesties hebben
aangaande

distributieverbetering
buiten de Verenigde
Staten. Stuur uw ideeën
naar Tamara Strumfeld
via tamara@urantia.org.
e. Het boekdrukschema
voor 2015 en 2016 wordt
opnieuw bekeken. In de
komende 18 maanden
worden Duitse, Engelse,
Spaanse en Portugeze
boeken gedrukt. Deze
drukrondes zullen meer
dan $ 250.000 kosten.
f. Op basis van de
aanbeveling van onze
Braziliaanse
boekdistributeur, hebben
we de prijs van de
Portugeze vertaling van
Het Urantia Boek dat
verkocht wordt in Noorden Zuid-Amerika, verlaagd
met $10 per boek. De
advies verkoopprijs voor
de gebonden versie was
$34,95 en nu $24,95.
Paperbacks waren $29,95
en nu $19,95. Met deze
nieuwe verkoopprijzen
hoopt de Board meer
lezers te krijgen in
Brazilië.
2. Personeel van 533,
vrijwilligers en adviseurs

Het team van 533 zat in een
goed ritme. Tamara Strumfeld
blijft veel ballen in de lucht
houden en goddank is haar
werk uitstekend. Ze verkoopt
boeken, neemt deel aan
committee bijeenkomsten en
werkt aan de index en
nieuwsbrieven en lost talloze
dagelijkse logistieke problemen
op.
Joanne Strobel heeft het
beheer van het gebouw
geweldig gedaan, de
educatieve commissie
bijgestaan met UBIS en
seminars, de interne
werkprocessen van het kantoor
vereenvoudigd, bezoekers
ontmoet en begroet en talloze
organisatorische details op
orde gehouden en
vooruitgebracht.
Connie Gutierrez heeft zich
trouw gewijd aan alle details
die het bedrijf doen
functioneren. Ze betaalt de
rekeningen, maakt geld over,
onderhoudt Quick Books,
verzendt boekbestellingen,
beantwoordt de telefoon,
communiceert met de
Spaanstalige lezersgroep en
helpt iedereen waar nodig.
Naast de dagelijkse taken,
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Connie Gutierrez
heeft onze kleine,
hardwerkende staf succes
geboekt met vitale initiatieven
die de missie van het
verspreiden van Het Urantia
Boek en zijn lessen wereldwijd
rechtstreeks hebben
vooruitgebracht.
De Board van Trustees
analyseert de behoefte aan
personele bezetting van 533 W.
Diversey Parkway. We hebben
een externe adviesgroep in de
arm genomen om te helpen
bepalen wat nodig is; in het
bijzonder op het gebied van
fondsenwerving, de wereldwijde
verspreiding van Het Urantia
Boek en de organisatorische
middelen en personele
bezetting om doelgerichte
progamma’s te financieren. In
2015 zullen we zonder een
algemeen directeur in te huren
doorgaan met werken.
Een speciaal dankwoord gaat
uit naar de vrijwilligers en
externe adviseurs die helpen bij
het verder brengen van de
Foundation. Om een paar te
noemen : speciale dank aan
Rogério Silva (vertaler website)
Michael Zehr (UBIS
webmaster), de lerarengespreksleiders bij UBIS, de 19
board- en stafleden van UBIS,
Jim Zigarelli (website), Tim
Kenny (boekhouding), Larry
Watkins (IT en index), Mike
Wood (sociale media), Jennifer
Siegel (chef en ontvangst),
MaryJo Garascia (Thoughts to
Ponder/gedachten ter
overpeinzing), het Finse

Angie Thurston
Joanne Strobel
kantoorteam, de vele vertalers
en correctoren en alle andere
vrijwilligers die de gang erin
houden. We bedanken ook de
associate trustees en de leden
van de board committees.
3. Gedragslijn voor het gebouw
aan 533 W. Diversey Parkway
Van 1 oktober tot 16 november,
vinden zes afzonderlijke
meerdaagse evenementen
plaats in 533. Het doet ons
genoegen dat in deze
historische en prachtige
geboorteplaats van de
openbaring organisaties en
groepen workshops houden,
seminars en bijeenkomsten.
Vanwege de toename van het
gebruik van het gebouw hebben
we de regels eenvoudiger
gemaakt. Om meer te weten te
komen over de nieuwe
gedragslijn of om de faciliteit te
boeken, neemt u alstublieft
contact op met Joanne Strobel
onder joanne@urantia.org.
4. Rapport en acties van de
financiële commissie
a. De board heeft goedkeuring
gegeven aan de aanbeveling
van de financiële commissie om
met ingang van 1 januari 2015
de investeringsrekening van de
Foundation te verhuizen naar
Bernstein Global Wealth
Management.
b. De board heeft de begroting

Tamara Strumfeld
voor 2015 goedgekeurd.
Vergeleken met het gemiddelde
van de afgelopen drie jaar is het
benodigde inkomen voor 2015
met 3% gestegen en de kosten
met 1%. Programma uitgaven
(boekdistributie, vertalingen,
herziene uitgaven, bereik,
dienstverlening, website,
educatie en meer) zijn
aanzienlijk gestegen terwijl
administratieve uitgaven zijn
gedaald zodat een groter deel
van de schenkingen gebruikt
kan worden voor de missiegedreven programma ‘s.

Harvard. We verwelkomen
Angie in ons team en kijken uit
naar haar actieve deelname. Ze
is de eerste van de millenium
generatie die de board dient en
we voorzien dat zij ons zal
helpen met onze inspanningen
om deze spirituel geladen
lessen door te geven aan
toekomstige generaties.
Een kleine groep donateurs
geeft $160.000 aan Urantia
Foundation, als een bedrag
evenredig aan hun donatie kan
worden ingezameld.

c. Het bijpassen van het bedrag
van de eindejaars
fondsenwerving werd
voorgesteld tijdens de oktober
bijeenkomst. Een kleine groep
donateurs geeft $160.000 aan
Urantia Foundation, als een
bedrag evenredig aan hun
donatie kan worden
ingezameld. Dit programma is
voor donateurs een mooie
manier om hun gift aan Urantia
Foundation te verdubbelen.
Voor iedere dollar die u geeft,
tot $ 160.000, wordt een dollar
bijgepast. Help ons alstublieft
om dit doel te halen door vóór
het einde van het jaar een
donatie te sturen naar Urantia
Foundation.
5. Nieuwe Associate Trustee
gekozen
Angie Thurston werd als nieuwe
associate trustee gekozen.
Angie werkt momenteel aan
haar doctoraal theologie aan

Een kleine groep donateurs geeft $160.000 aan Urantia
Foundation, als een bedrag evenredig aan hun donatie
kan worden ingezameld.
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U R A N T I A , N E BA D O N

EN HET MEESTER UNIVERSUM:
E E N N I E U W E F I L M OV E R T O E K O M S T P E R S P E C T I E F
hele meester universum.I
decided on the simplest
approach and just turned it all
into data representing each
inhabited planet in our local
universe with a blue square.
Urantia, Nebadon en het
Meester Universum is vooral
voor lezers van Het Urantia
Boek die de beschrijvingen van
het universum hebben gelezen
en een idee hebben over de
kosmologie in het boek. Ik kan
me voorstellen dat niet-lezers in
de war zullen raken en lezers
gefascineerd zullen zijn.

Door Richard Jernigan,
associate trustee van Urantia
Foundation, Texas, Verenigde
Staten
3.840.101. Wanneer u dat
getal herkent als het aantal
bewoonde planeten van ons
plaatselijk universum, heeft u
het bij het rechte eind. Het is
een nogal profetisch aantal
dat nederig maakt als je
overdenkt dat onze Schepper
Zoon uit die miljoenen onze
planeet heeft gekozen als zijn
wereld voor menselijke
incarnatie.
Dit project begon toen ik
gewoon beeldmateriaal wilde
maken van ons plaatselijk
universum en plaatselijk
systeem en waar onze
planeet Urantia zich in dit
alles bevindt.
Ik besloot tot de meest
eenvoudige benadering en
maakte er data van waarbij
iedere bewoonde planeet in
ons plaatselijk universum met
een blauw vierkant wordt
aangegeven. Ik speelde wat
met Photoshop, maakte een
kaart met 2.840.101 pixels
verdeeld over 10.000 staafjes
die de plaatselijke systemen
symboliseren. Daarna stelde
ik me voor dat ik een lange
print zou maken van 2 voet
(60,9 cm) hoog en veertig
voet (12.2 meter) lang waarin
Urantia een piepkleine
vierkante milimeter zou zijn. Ik
zou dat nog steeds willen
doen. In plaats daarvan
maakte ik er een video van
die verder gaat dan het
plaatselijk universum, om
Urantia te tonen binnen het

Mij bracht het samenstellen van
zoiets als dit een aantal
inzichten :
• De plaatselijke universa zijn de
primaire bouwstenen van de
zeven superuniversa. Elk is een
uniforme, persoonlijke
schepping.
• Ons plaatselijk systeem is
goed ontwikkeld. Een plaatselijk
systeem van gemiddelde
grootte heeft 384 bewoonde
planeten. Ik schat dat het
kleinste systeem ongeveer 200
bewoonde planeten telt, en het
grootste circa 700 planeten.
• Toen ik al een eind op weg
was met het bouwen van deze
grafieken, kwam ik achter het
bestaan van een cluster van
1000 sterren die ongeveer 500
lichtjaren verwijderd is en zo’n
half miljard jaar oud (jong). De
Bijenkorf Cluster zou zomaar in

ons plaatselijk universum
kunnen liggen en het is
aannemelijk dat het geen
bewoonde planeten heeft. Als
dat zo is, is ons plaatselijk
universum meer ontwikkeld dan
ik bij aanvang vermoedde.
• Als je een golfbal in het
centrum van de Verenigde
Staten legt, is dat een andere
manier van denken over het
formaat van het grote universum
(de zeven superuniversa plus
de centrale universa) en hoe dat
zich verhoudt tot het verste
niveau van het heelal.
• Twee koppen zout min twee
eetlepels levert 3.8 miljoen
zoutkorrels op. Strooi die eens
uit over een tafel om een idee te
krijgen over hoeveel planeten er
zijn in ons plaatselijk universum.
• 3.840.101 punten in een 12punts lettertype zonder spaties

zullen in je
tekstverwerkingsprogramma
592 pagina’s met punten
opleveren. Een van die punten
is Urantia.
• Dit immense gevoel van
kleinheid zorgt ervoor dat mijn
persoonlijke problemen heel,
heel onbelangrijk worden. Wat
bevrijdend !
Klik op de link om de film te
zien: https://www.youtube.com/
watch?v=loEnwEdRT_g
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ED UCATIEVE COMMISSIE

educatieve seminars die bij
Urantia Foundation in Chicago
gehouden zullen worden.

door Gard Jameson, trustee van
Urantia Foundation, Nevada,
Verenigde Staten
De Educatieve Commissie heeft
zich gericht op twee
bereiksstrategieën. De eerste is
de Urantia Book Internet School
(UBIS), en de tweede betreft

EEN

UBIS, opgericht door Dorothy
Elder en geleid door Georges
Michelson-Dupont, had in 2014
meer dan 420 deelnemende
studenten. Tegenwoordig
worden lessen aangeboden in
het Engels, Spaans en Frans.
We sporen u aan om de school
te bezoeken op http://
ubis.urantia.org/ en deelname
aan een klas te overwegen. Het
volgende trimester start in
januari. Wie weet ? U zou zo
geïnspireerd kunnen worden dat
u na he volgen van een cursus
misschien leraar wilt worden.
Sinds de renovatie van het
hoofdkwartiergebouw van de
Foundation aan 533 W.
Diversey Parkway in Chicago,
worden educatieve seminars
steeds populairder. In het
laatste kwartaal van 2014
werden twee seminars goed

bezocht : een vrouwenretraite
georganiseerd door Line StPierre uit Quebec, Canada en
een workshop over de ziel door
Marta Elders, Connecticut,
Verenigde Staten.
Voor 2015 staan minstens drie
seminars gepland. Line StPierre zal nog een
vrouwenretraite organiseren en
Marvin Gawryn een seminar
over de socialisatie van religie.
In november zal er een
wetenschappelijk seminar
gehouden worden met focus op
het bestuderen van feiten uit
een aantal verschillende
wetenschappelijke disciplines
die het bestaan van God
onderschrijven. Studenten van
Het Urantia Boek met een
passie voor en een achtergrond
in de wetenschappen zijn
welkom bij het wetenschappelijk
seminar. Deelname is beperkt
tot 12 personen.

zijn : de herkomst van de
auteurs van Het Urantia Boek.
Wanneer u interesse heeft in
een van bovengenoemde
seminars, schrijf dan alstublieft
naar Joanne Strobel op
joanne@urantia.org .
Misschien vindt u het
interessant om te weten dat de
kelder van de Foundation
waarschijnlijk wordt verbouwd
tot een educatief centrum,
inclusief archieven die
betrekking hebben op Het
Urantia Boek. Heeft u
documenten die verband
houden met de geschiedenis en
de inhoud van Het Urantia
Boek, overweeg dan alsublieft
deze te schenken aan Urantia
Foundation.

In juni 2016, zal het onderwerp

R E T R A I T E A A N Z E E : WA T B E T E K E N D E H E T G E B E D V O O R

Door Share Beasley,
geassocieerde Trustee, Florida,
Verenigde Staten
Het gebed is de krachtigste
stimulans voor spirituele groei.
Als "van alle menselijke kennis
het kennen van het religieuze
leven van Jezus en hoe hij het
leefde de grootste waarde
heeft", dan is de studie van het
nadenken over wat gebed was
voor Jezus toch uiterst
belangrijk voor alle studenten
van Het Urantia Boek. U zou
eens voor inspiratie en inzichten
in het biddend leven van Jezus
kunnen contempleren over
Verhandeling 196, zoals wij
deden.
Meer dan twaalf deelnemers
kozen een van de volgende
elementen uit het gebedsleven
van Jezus als uitgangspunt voor
het maken van een korte
presentatie : “een oprechte
uiting van zijn geeestelijke
instelling, een uispreken van de
trouw van zijn ziel, een
verklaren van zijn persoonlijke
toewijding, een uiting van
dankbaarheid, een vermijden
van emotionele spanning, een
voorkomen van conflicten, een
verheffing van het verstandelijk
inzicht, een adeling van
verlangen, een rechtvaardiging
van morele beslissingen, een

verrijking van het denken, een
versterking van de hogere
neigingen, een heiliging van
implusen, een verheldering van
zijn gezichtspunt, een
uitspreken van zijn geloof, een
transcendente overgave van zijn
wil, een sublieme bevestiging
van zijn vertrouwen, een
openbaring van moed, de
verkondiging van ontdekkingen,
een belijden van zijn
allerhoogste toewijding, de
bevestiging van zijn toeheiliging,
een methode om moeilijkheden
te regelen, en de machtige
mobilisatie van de
gecombineerde krachten van de
ziel om alle menselijke
neigingen tot zelfzucht, kwaad
en zonde te
weerstaan.” (2088.5) 196:0.10

196:0.10

Het doen van de wil van
God is niets meer of
minder dan dat het
schepsel de bereidheid
toont zijn innerlijk leven
met God te delen (1221.2)
111: 5.1.

Het bewustzijn van God ligt voor
ons voor het grijpen; het is als
water in de kraan die wacht om
opengedraaid te worden.

JEZUS

onze retraite aan zee, is een
grotere liefdeslijst. Als kinderen
die gezamenlijk zinvolle
herinneringen hebben
gecreëerd, verheugen we ons
op onze volgende retraite aan
zee.
Een speciaal dankjewel voor
onze charmante gastvrouwenaan-de-kust en onze muzikale
gebedsleiders!

Een bijkomstige vreugde van
intieme bijeenkomsten zoals

We hebben van iedere persoon
en elke presentatie geleerd,
waarop een levendige en
inspirerende discussie volgde.
Nadat we ons twee dagen lang
hadden ondergedompeld in de
studie naar het gebedsleven
van Jezus, herkenden we op
een persoonlijke en intieme
manier dat “het geheim van
Jezus’ ongeëvenaarde
religieuze leven zijn bewustheid
was van de tegenwoordigheid
Gods; en hij bereikte deze door
intelligent gebed en oprechte
godsverering”. (2088.5)

Boven: Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie
Midden: Bill, Susan
Onder: Dawn, Isabelle, Joan, Joycee, Polly, Bernie, Sheryl
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O V E R P E I N Z I N G E N VA N D E V RO U W E N R E T R A I T E
Noot van de redactie: In oktober
2014 werd een Vrouwenretraite
gehouden bij Urantia
Foundation. Meer dan een jaar
eerder werd begonnen met het
plannen van de retraite.
Vrouwen kwamen van ver en
dichtbij om het weekend
bijelkaar te zijn en hieronder
volgen de overdenkingen van
een aantal deelnemers.

intuïtie mee. Te vaak heb ik
gevoeld dat deze
eigenschappen onderdrukt
moesten worden, maar nu zie ik
meer en meer dat ze bijdragen
aan een evenwichtigere en
gezondere omgeving.
Vertel het alstublieft niet aan
mijn man, maar het blijkt dat hij
al die tijd gelijk had; het was een
breikransje. Door te delen,
breien de vrouwen in de retraite
zichzelf aan elkaar om een
sterker weefsel te maken in de
lezersgemeenschap van Het
Urantia Boek.
~ Doreen Heyne, Florida, United

intuïtief; we hebben een weten
van dingen die niet gezegd
worden.
Het was echt een eer om deel
uit te maken van dit
vrouwenretraite weekend.
Iedereen die er bij was, liet
een teer deel van zichzelf bij
de ander achter dat altijd zal
worden herinnerd.
~ Carrie Prentice, South

Dakota, United States

Op zondag bracht ik de groep
tot het bestuderen van wat Het
Urantia Boek expliciet zegt

steunen in het zichzelf
waarderen en hun spiritualiteit
op te eisen door het in
evenwicht brengen van hart en
geest. Ik heb voorgesteld om
deze evenwichtstechniek te
munten met een nieuwe term:
hartellect (= intellect van het
hart).

~ Line St-Pierre, Québec,
Canada
Zoals de bloem
verantwoordelijk is voor het
leveren van stuifmeel aan de
wind en niet voor het water
geven van de aarde waar het

States

~ Alice Wood, Wisconsin,

United States

Nadat ik me had ingeschreven
voor deelname aan het
Vrouwenretraite weekendAfter
signing up to participate in the
weekend women's retreat, my
husband joked several times
that I was on my way to a
knitting circle. grapte mijn man
een aantal keer dat ik naar mijn
breikransje ging. Toen hij me
vroeg waar het werkelijk over
ging, kon ik alleen maar
antwoorden dat het over
vrouwen ging en dat het heerlijk
zou zijn. Zelfs na de eerste dag
van de retraite had ik moeite
met het geven van een goede
beschrijving van de retraite. Ik
maakte een aantekening in mijn
schrift die als volgt klonk: We
praten niet over Het Urantia
Boek. We praten niet over de
Heilige Moeder. We delen. We
gaan tegen het intellectuele
accent in dat vaak zo dominant
is onder de lezers van Het
Urantia Boek.”
Natuurlijk spraken we over Het
Urantia Boek en over de Heilige
Moeder net als over de
vrouwelijke krachten: gevoel,
intuïtie en moraliteit. Maar dat
was niet de focus. De focus lag
op hoe die dingen werken in ons
leven. Ieder van ons nam iets
anders mee naar huis. Ik nam
een groter vertrouwen in de
waarde van mijn emoties en

Het ging over wat er toe doet in
het leven, wat betekenisvol is,
wat resoneert in mij. Mijn hoop
was tweevoudig: ten eerste,
vrouwen die op zoek zijn naar
hoe uitdrukking te geven aan
hun door God gegeven talenten,
door het beter begrijpen van het
goddelijke deel in henzelf en ten
tweede, een stem te geven aan
hen die vastbesloten zijn om
anderen in staat te stellen de
vreugde van het vrouw zijn te
ervaren en de kunst van lief te
hebben machtig te worden.
Als groep gebeurde er iets toen
we het materiaal en de
spirituele energieën met elkaar
verbonden; het bewustzijn van
de groep veranderde. Het stelde
mij in staat de prachtige
kwaliteit waar te nemen van de
andere deelnemers en hen te
zien als als unieke dochters van
God.
Ik geniet van mensen en schep
genoegen in het delen van
hoogte- en dieptepunten van het
doen van de wil van God. Als
vrouwen zijn wij uitermate

over de verschillen tussen
mannen en vrouwen, met
inachtneming van het feit dat
de Urantia Openbaring gericht
was op een publiek van het
begin van de twintigste eeuw.
We namen bijvoorbeeld de
betekenis van de volgende
uiteenzetting onder de loep:
“De vrouw is echter altijd de
zedelijke vaandeldrager en
geestelijke leider van de
mensheid geweest.” (938.8)
84:6.4
De groep besprak ook het door
Jezus geformeerde
vrouwenkorps dat de
apostelen vergezelde op hun
derde onderwijs tournee. En
tenslotte dacht de groep na
over hoe emoties, zoals
besproken in Het Urantia
Boek, benoemd worden als
wenselijk en nuttig, in het licht
van het feit dat hogere wezens
meer soorten gevoelens
ervaren en dat goddelijke
vaklieden nieuwe emoties
bedenken. Voor de groep was
het doel van deze discussie
het oproepen van het
volgende beeld: het unieke
perspectief dat de 21ste eeuw
vrouwen kan brengen om
andere vrouwen wereldwijd te

stuifmeel valt, maakte het
ervaren van deze spirituele reis
met vrouwen waarbij het hart
openging het mogelijk om een
beter begrip van het zelf te
krijgen en te genieten van ieder
element waarmee God ons
heeft gevormd; het lichaam, het
bewustzijn, onze
persoonlijkheid en de heilige
geest die in ons woont.
Spirituele groei is een proces
van onbegrensde ontwikkeling
dat tijd kost. En we zijn
begonnen met een weekend.
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T OE LIC HT ING O P D E W ORKS HO P VA N
D E Z IE L
De workshop van de ziel was

fantastisch. We deelden
kennis, gevoelens, meningen,
energie, bewondering en
informatie.
We kwamen bijeen om te leren
over en samen te werken waar
het de ziel betreft: Wat is het?
Waar is het? Hoe ontwikkelt het
zich? En hoe verhoudt het zich
met het mentale, de geest en
God.
We gingen allemaal de
workshop uit met meer begrip
en waardering voor onze zielen
en voor het feit dat we in het
mentale, in lichaam en in geest
allemaal met elkaar verbonden
zijn.
Eerste rij vooraan: Gretchen Chandler
Tweede rij: Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz
Derde rij: Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard
Jameson
Vierde rij: David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham

Noot van de redactie: Eind
oktober 2014 organiseerde
Marta Elders een workshop
over de ziel. Deelnemers
kwamen uit Azië, Europa en
van over heel Noord-Amerika.
Wat en genot om zo’n
internationale groep lezers van
Het Urantia Boek te hebben.
Een aantal deelnemers
schreven hieronder hun
ervaringen die we graag met u
delen.

Een Goddelijk Raadsman gaf
commentaar op de uitdagingen
die het Korps in Orvonton, dat
tot taak had waarheid te
openbaren, tegenkwam in zijn
“poging om het kosmische
bewustzijn uit te breiden en het
geestelijke inzicht te
verdiepen”. (1.2) 0:0.2 Het is
een logische stap om vast te
stellen dat dit doel om
kosmisch bewustzijn uit te
breiden en ook geestelijk
inzicht te verdiepen een
waardig doel is voor ieder
seminar dat gericht is op het
verdiepen van zijn omarming
van geopenbaard materiaal in

Het Urantia Boek.
In het weekend van 31 oktober
kwamen twaalf mensen bijeen
om hun inzichten en
interpretaties te delen in een
seminar van de ziel zoals
openbaard in Het Urantia Boek.
Deze studie werd gehouden op
533 W. Diversey Parkway,
Chicago en gesponsord door
de Educatieve Commissie van
Urantia Foundation. We
spraken met iedere deelnemer
over de oorsprong, natuur en
bestemming van de ziel.
Daarna schreven de
deelnemers een korte
verhandeling (3-5 pagina’s) en
gaven we leiding aan een
experiëntiële training
(meditaties, bidden, poezie,
inzichten in het web, geleide
meditaties, etc.). Het was
buitengewoon om de magie en
het mysterie te ervaren die
geleidelijk ontstonden en zich
ontvouwden toen wij oprecht ,
samen en onafhankelijk van
elkaar, het hogere en diepere
bereikten.

~ Marta Elders,
workshopleider, Connecticut,
Verenigde Staten

Ik ontmoette twaalf mensen
waarvan ik nooit had verwacht
me zo op mijn gemak bij te
voelen in zo’n bijeenkomst. Het
leek alsof we elkaar kenden
van een andere tijd en ruimte
en, in drie dagen werden we
als familie.
Ik voel me geïnspireerd door en
dankbaar voor Het Urantia
Boek en ik waardeer Marta
Elders en Joanne Strobel die
ons bijeen brachten voor zo’n
verhelderende ervaring.

~ Keith Avery, Hawaï,
Verenigde Staten
Het zou makkelijker geweest
zijn om thuis te blijven, maar
niemand van ons deed dat. We

kwamen allemaal aan bij
Urantia Foundation in Chicago
voor de workshop van de ziel.
In eerste instantie leek het alsof
het zou gaan over het leren van
wat de verhandelingen
vertellen over de natuur van de
ziel. Hoewel het daar over ging,
werd het meer dan dat. De
bijeenkomst gaf ons ruimte om
meer bewust te worden van
onze zielen en de zielen van
anderen. We hadden snelle
groepsdiscussies die gevolgd
werden door rustige
gesprekken. Samen deelden
we verhalen en grappen en

genoten van heerlijke
maaltijden en stille meditaties.
Ik voel me dankbaar dat de
leiders en mijn mede-studenten
het weekend veel en veel beter
hebben gemaakt dan het thuis
geweest zou zijn.
~ David Neufer, Pennsylvania,

Verenigde Staten

Vóór mijn aankomst bij de
workshop van de ziel, vertelde
Joanne dat de deelnemers
sinds jaar en dag studenten
van Het Urantia Boek waren.
Toen we dat hoorden dachten

zowel mijn vrouw als zoon dat
ik “helemaal overhoop
geblazen” zou worden door de
ervaring en kennis van de
andere deelnemers. De groep
zou mij beschouwen als de
nieuwe rekruut.
Het verbaasde me dat we
allemaal eenzelfde achtergrond
hadden in onze zoektocht naar
waarheid en in het boek. Zoals
mijn nieuwe vriend Jan uit
Polen tegen me zei: “ Zonder
Het Urantia Boek is het alsof de
blinde, de blinde geleid.”
We verbleven allemaal op de
tweede etage, hadden een
kamergenoot en werden als
koningen behandeld. Het eten
van Mike was onovertroffen!
Ik lees het boek nu twee jaar
en was erg benieuwd naar de
mensen en hun verhalen; over
hoe zij Het Urantia Boek
hebben ontdekt en vooral hun
verhalen over leven, liefde en
worstelingen.
Veel deelnemers waren
voorzichtig met geven van hun
mening, maar ik niet. Ik wilde
dat mij verteld werd of mijn
mening goed of fout was. Jan
stelde me niet teleur. Hij gaf me
een aframmeling en dat was
precies wat ik nodig had.
Mijn favoriete
meeneemmaaltijd van het
weekend was de tijd die ik vóór
onze vroege ochtendmeditaties
pratend aan de ontbijttafel
doorbracht met mijn medepelgrims.
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~ Kirk Graham, Iowa,

Verenigde Staten

Veel onderwerpen kwamen
aan bod en veel vragen werden
gesteld. Wat is de ziel? Waar is
de ziel van gemaakt? Worden
we geboren met een ziel?
Bestaat er zoiets als een oude
of jonge ziel? Is geboren
worden uit de Geest hetzelfde
als de geboorte van de ziel?

Wat een zegen om de lessen
van de vijfde Openbaring in
handen te hebben om de
antwoorden op deze vragen te
vinden en de ziel beter te
begrijpen.
~ Guy Perron, Québec,

Canada

Als nieuwe lezer van Het
Urantia Boek, ben ik vooral
geïnteresseerd om te horen
over de relatie die mensen - die
het boek al lange tijd lezen met God hebben, hun
Gedachterichters en hun
zielen. De workshop van de
ziel, leek de uitgelezen kans
hiertoe. Dus ging ik naar

Chicago om een uitermate
interessante groep lezers te
ontmoeten. De werkstukken die
we allemaal schreven, hadden
we gelezen voordat we naar
Chicago gingen. Zo hadden we
met iedere deelnemer een
kennismaking vooraf.
Onze tijd samen was levendig
en waardevol. We deelden
ervaringen, vragen en
worstelingen. Drie dagen
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samenzijn in een kleine groep
schiep, toen we ons voor elkaar
en de collectieve wijsheid
openstelden, een intieme band.
Zowel Marta als Gard Jameson
brachten vaardigheden als
facilitators in en, als langdurige
lezers die de lessen van Het
Urantia Boek hebben
geïntegreerd met hun brede en
mededogende inzicht,
waardevolle zienswijzen. Het
voelde alsof door deelname
aan deze workshop in een zeer
kort tijdsbestek mijn
benadering van Het Urantia
Boek rijpte.

~ Betsy Millard, Nieuw-Mexico,

Verenigde Staten

Mike Wood voorzag ons van
heerlijke maaltijden en samen
met Joanne zorgde hij ervoor
dat we ons thuis voelden en op
ons gemak. Ik hoop dat ik op
533 W. Diversey Parkway
terugkom voor meer!

W AT H E T U R A N T I A B O E K VO O R M I J B E T E K E N T
Door Het Urantia Boek
ontdekte ik een intimiteit met
God - een intimiteit waarover
me nooit was verteld, een
intieme relatie die niet
gebaseerd was op “de angst
voor God” maar de liefde voor
God – God’s persoonlijke liefde
voor mij als individu en mijn
persoonlijke liefde voor Hem.
Niets binnenin mij of om mij
heen is verborgen voor God.

Het Urantia Boek heeft me

Door Rick Lyon, Indiana,
Verenigde Staten
Wat Het Urantia Boek voor mij
betekent? Alles. Maar wat
betekent “alles”?
Ik vond het boek bij het afval. Ik
woon in Crawfordsville, Indiana
waar het boek wordt gedrukt.
Een deel van mijn werk bij de
staalfabriek, waar ik toen
werkte, was om iedere ochtend
afval op te vissen bij ons
waterzuiveringsstation en naar
het stortterrein te brengen waar
ook afgekeurde boeken lagen
van de drukpersen. Op een
ochtend raapte ik een groot, dik
boek op, zonder omslag en las
“Het leven en onderricht van

Jezus”. Op dat moment was
mijn leven veranderd. Ik nam
het boek mee naar huis, plakte
het met tape weer aan elkaar
en na een paar uur lezen riep ik
naar mijn vrouw: “Hier ben ik
altijd naar op zoek geweest!”
Dus, het allereerste ding dat
Het Urantia Boek voor me was,
was een bevestiging van mijn
innerlijke overtuigingen; een
rechtvaardiging voor het
afwijzen van de godsdienst van
mijn ouders; en het gevoel dat
het dak van een overdekt
voetbalstadion openging en zo
een hemel vol sterren waarvan
ik wist dat die er was maar
nooit had gezien, werd
geopenbaard.

gebracht tot een leven van
dienstbaarheid. Een groot deel
heeft te maken met mijn werk
voor Urantia Association
International. De rest met mijn
persoonlijke dienstverlening
aan de mensen. Ik spreek met
anderen over wie God is en wat
Hij is. Ik geef boeken weg. Ik
studeer met anderen zodat we
ons groeiende begrip voor het
onderricht van de Urantia
Verhandelingen kunnen delen
en hoe we het kunnen
toepassen in ons dagelijks
leven.
De Urantia Openbaring heeft
me gebracht tot het doen van
dingen waarvan ik niet dacht
dat ik het zou kunnen of zou
doen. Door de mogelijkheden
die het boek me bracht om
dienstbaar te zijn, heb ik over
de hele wereld vrienden en ben
ik op plekken geweest waar ik

anders alleen maar over zou
hebben gelezen.
Afgelopen lente reisde ik met
38 studenten van Het Urantia
Boek door Israël, waaronder
mijn kleinzoon Ethan. Hoewel
Ethan en ik altijd een nauwe
band hebben gehad, bracht
deze twee weken ons nog
dichter bij elkaar. In deze
periode deelden en
onderzochten we onze
“intieme” godsdienstige
overtuigingen. Deze ervaring
met Ethan die ik voor een deel
te danken heb aan Het Urantia
Boek, bracht mij een vreugde
waarvoor woorden tekort
schieten.
Door mijn studie van Het
Urantia Boek, weet ik dat
andere mensen net zo zijn als
ik; ze verschillen van mij, maar
we delen een spirituele
eenheid. We zijn allemaal
kinderen van God, broeders en
zusters van dezelfde Vader.
We bevinden ons alleen op
verschillende punten op onze
reis. En hoe fantastisch is die
reis; een eindeloze loopbaan
van steeds meer avontuur en
opwindende ontdekkingen”.
(159.6) 14:5.10

Het Urantia Boek openbaart de
reden, de waarde en de
betekenis van beproeving en
smart; een andere reden dan
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het idee achter straf of
vergelding dat ik op de
Zondagschool heb geleerd. Het
Urantia Boek gaat zelfs zo ver,
door te zeggen dat “de grootste
ramp in de kosmos is nooit
rampen gekend te hebben.
Stervelingen verwerven alleen
wijsheid door het ervaren van
beproevingen”. (556.14)
48:7.14
In 2010 verloor ik mijn zoon
Brad. Brad was een heel
gelukkig en liefdevol persoon
maar autistisch. Het Urantia
Boek gaf ons geloofwaardige
antwoorden op emotionele
vragen die mijn gezin had, en
die waarschijnlijk alle gezinnen
met gehandicapte gezinsleden
hebben.

Deze verzameling van 196
Verhandelingen leert ons veel
belangrijke en nuttige dingen.
Een aantal van de meest
belangrijke zijn dat we het licht
der wereld zijn; het zout met
een behoudende smaak. Wij
kunnen een openbaring zijn
van wie God is voor anderen,
of hoe onze relatie met
anderen zou moeten zijn en dat
we zoveel meer zijn dan wat
we in de spiegel zien.

Wat betekent Het Urantia Boek
voor mij? Alles.

Door het leven en onderricht
van Jezus weet ik wat voor me
ligt; ik zie er naar uit en omarm
het helemaal. Ik ben er niet
meer bang voor. God houdt
waarlijk van mij. Ik wens steeds
meer als Hem te zijn en Hem te
dienen – voor altijd.
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Liefde is de grootste van alle
geest-werkelijkheden. Waarheid is
een bevrijdende openbaring, maar
liefde is de allerhoogste
verhouding.
Het Urantia Boek, (1608.1) 143 :1.4

