
STATUTEN NEW WORLD ONLINE B.V. 

FEBRUARI 2022, 

NEDERLAND 

 

BESTE MENSEN, 

New World Online is ontstaan door ingevingen vanuit de spirituele Wereld. 

Dit is de Wereld waar de Ziel zich bevindt. 

De meeste mensen hebben geen contact met hun ziel. De Ziel echter, heeft wel contact met het 

individu, de mens. 

De ziel coördineert de mens en bepaalt, vaak vooraf ook de sterfdag. 

 

Dit is nieuw en als u het gelooft of niet, daar bent u vrij in, en het is ook innoverend. 

Innoverend omdat de ziel in de Hemel besluit om vaker als mens op Aarde te incarneren. 

Dit laatste staat onder ander beschreven in de boeken van Neale Donald Walsch: Gesprekken met 

God. Ook staat in dit boek dat Jezus niet het hoogste is in de beleving van de auteur. 

Wel de hoogste entiteit die op AARDE geïncarneerd is geweest. Er is echter ook meer. 

Dit laatste wordt onder ander beschreven in de boeken van mw. Alice Bailey. 

Zij getuigt van inzichten die zij ontving vanuit de spirituele wereld met behulp van Meester D.K. 

 

De planeet Aarde is ruim 4,5 miljard geleden ontstaan, voor zover dit nu bekend en herleid kan 

worden. 

New World Online is dus vanuit dat perspectief niets voorstellend. 

 

INWIJDINGEN 

NU EENMAAL IS UITEENGEZET DAT DE ZIEL VAKER ALS MENS INCARNEERT, KUNT U ZICH AFVRAGEN 

WAAROM? 

Doel van u is om als ziel ervaringen op te doen als mens. 

Wanneer u een serie levens op Aarde of ergens anders in het Universum geleefd heeft, kunt u 

promotie maken. Dit noemt men een INWIJDING. Vanuit de spirituele Wereld, waar de aarde (het 

leven op Aarde) gewoon een onderdeel van is, is dit zo geregeld. 



Het laatste menselijke leven van zo’n serie levens noemt men ook wel het afsluiten van een 

reïncarnatie-cyclus. De Ziel ontvangt dan een Inwijding. In de boeken van Alice Bailey wordt hier 

nader uitleg over gegeven. U hoeft hierin natuurlijk niet te geloven. Alles wat New World Online 

meedeelt is een onderdeel van de afstudeeropdracht van Kroes Advies Orgaan. 

Doel van de Inwijding is dat u in een volgende cyclus een bepaalde basis heeft. U kunt dan wel 

terugvallen in oude menselijke fouten, doch de ziel leidt hier niet onder. De ziel die weer dienstbaar 

is aan hogere zielen, Engelen in de Hemel (gemakshalve). 

Op aarde maakt u promotie door een andere functie te aanvaarden. U als mens heeft de neiging naar 

het hoogste. Echter in de Hemel is Dienstbaarheid een hoog waarderingsnorm. 

Alles tezamen is dit een logisch verhaal. 

Of u dit begrijpt als mens, is niet zo belangrijk. Iedereen functioneert binnen Gods 

Ondernemingsplan op aarde. Het doel van het Plan is alleen niet bekend. Na de dood ontvangt u 

weer helderheid vanuit het LICHT. 

SAMENVATTEND: DE OERKNAL HEEFT ALS DOEL OM ALS MENS OP AARDE OF ELDERS IN HET 

UNIVERSUM TE ONTWIKKELEN TOT EEN ZEER HOOG NIVEAU! 

DIT IS VOOR ELK MENS WEGGELEGD IN DE TOEKOMST. DE VRAAG IS OF OP DIT MOMENT DE AARDE 

KLAAR IS VOOR MEER DUIDELIJKHEID VANUIT HET PLAN VAN GOD. DE MENS IS HIER VRIJ IN. 

DOEL IS OM MEER BEGRIP TE LATEN DOEN ONTSTAAN. 

Of dit lukt, hangt onder ander af hoe de Samenleving zich begint te herkennen in het verhaal. 

Geduld. 


