
The art of Angali

Angali als moeder van de tijd. Om iedereen te voeden en een kans tot leven te geven.

Reality above order,
Gevoel staat boven woordenspel
In intuitie staan vrouwen boven mannen
Achting bij de vader voor een goede naam
Liefde van de moeder bij iedere vraag om raad.
Genegenheid van kinderen als zij het recht van de speelplaats hebben

Paragraaf 1

Als een overweging over de wet en haar rechtvaardigheid

Ze zeggen dat de wet voor alle burgers geldt, zonder uitzondering, en in alle gevallen gelijk
hoort te oordelen.

Daarmee horen ook de politie, de veiligheidsdienst, justitie en al haar medewerkers,
zich ook aan de wet te houden. Daarmee zou ook al het onderzoek in wettelijke betekenis
zich aan de wet moeten houden.

Daarmee wordt dus een rechtsituatie van een misdrijf op grond van de wet in alle gevallen
gelijk in schuld toegewezen. Dit betekent dus ook dat agenten, medewerkers voor de
veiligheid van de samenleving, zich ook aan de wet behoren te houden.

Daarmee is een ethische vraag beantwoordt, immers als de wet voor iedereen geldt,
niemand in het land, op grond van burgerschap en burgerrechten is uitgezonderd.

Dit betekent dat de wet en haar medewerkers zich ook conscentieus horen te gedragen,
Met een noot dat mogelijke wetten door een democratisch oordeel, en binnen dat
oordeel het aanmelden van de wet-protocollen wel uitgezonderd worden.
Maar alleen als de wet, via de democratie besluit dat door protocol handhaving bij
bijvoorbeeld rechtsonderzoek, wordt aangemeldt en vrijgesproken op grond van
het wettelijk besluit dat een overheid, of vorst heeft.

----------------------------------

Het onderscheid tussen het goede en kwade.  Soms zeggen mensen die nog niet die overweging
hebben gemaakt, dat zij gelijk zijn. Maar als je het in drie onderdelen splitst.

Volgens de wet, en de strafwet zijn wij beschermd tegen misdrijven. En binnen de samenleving ook 
verplicht de wet te kennen en na te volgen. Bij het kwade is er altijd een vorm van regelbreuk,
noem dus buiten de wet om handelen. Het kwade wordt dus bij wet zowel ingeperkt als verboden.
Waardoor in het licht van de wet, het goede wel een basis heeft in de orde binnen een samenleving.

Het tweede onderdeel is, dat kinderen van hun ouders krijgen uitgelegd welke normen en waarden 
er zijn, en waarom die gelden. Kinderen die over regels heengaan leren op een manier die dicht bij 
hen ligt over de waarde van het goede ook in opzicht van de verwoording, zoals eerlijk zijn, zoals 
iets voor een ander overhebben, zoals je best doen om een positie in de samenleving te krijgen.



Het derde onderdeel is religie, waarbij de ziel het doel is van ontwikkeling en bestaan. De ziel die 
dan leert dat God bedoelt dat goedheid in de samenleving alles draaiende houdt,
en dat door goedheid je de hemel bereikt, in de ene religie gebonden aan de genade aannemen, in de
andere door inspanning, noem karma een levensdoel bereiken.

Het is dus belangrijk om het kwade af te weren, en af te wijzen, en het goede op een manier in lijn 
met het eigen leven en ziel te zoeken, noem dus als maatstaf of de genade, een ideaal, een plicht of 
een andere vorm van bron.

Het kwade als alle mogelijke misdrijven daar bij horen, Als bij het kwade als personificatie ook de 
duivel hoort, die alles ten koste van geluk van anderen laat gaan, en over de grens van de wet en de 
morele regels heengaat.

Het kwade afweren en afwijzen, om ook in de samenleving een gerespecteerde positie te krijgen, 
immers bij het goede, waarbij je deel hebt aan de samenleving, en bij het goede waarbij werk 
beloond wordt en je binnen de wet vrij bent je loon te delen met je geliefden, hobbies of idealen.

Het goede aanhangen is dus mogelijk door of een ideaal ten dienste van de samenleving te kiezen, 
of een religie te zoeken waarvan de genade een toevoeging heeft op het eigen inzicht of verlangen.

Het goede aanhangen is daarmee ook een beloning voor het leven verdienen, maar ook ten gunste 
krijgen. Immers in religie krijg je de hemel dan beloofd, in reincarnatie verkrijg je een beter leven, 
en in karma wordt je ook beloond voor alles dat je aan werk of inspanning voortbrengt.

Het goede aanhangen, het kwade afwijzen zijn dus in de samenleving elementaire regels, en het 
onderscheid is dus aan te brengen door te vergelijken met de orde in de samenleving, de reden 
waarom er een wet is, en de opbouw van een inzicht in het bestaan tijdens de jeugd, als men morele 
regels krijgt, en leert dat het ene beloond wordt en het andere tot straf leidt.

Het goede van het kwade onderscheiden, dus een elementaire wijsheid is, die vaak de basis is om in 
een samenleving een orde mogelijk te maken, en een wet als institutie door het volk te laten 
onderschrijven. Waarbij de orde, voor de gehele samenleving geldt, immers wij allen willen geluk 
kunnen verkrijgen op die manier dat zij voor ons mogelijk is, maar ook voor onze naasten.

Het goede en het kwade zijn twee verschillende grondbegrippen die beide een betekenis hebben die 
altijd door taal wordt overgebracht. Waarbij taal in een samenleving essentieel is om zowel de 
burger, de belangen van de burger, de samenleving en de belangen van de samenleving te 
behartigen. Waarbij de personificatie van de wet door de overheid wordt gedragen, en de 
personificatie van de burger door de identiteit en burgerrechten wordt gedragen.

Zoals in sommige koninkrijken, als de vorst boven de wet zou staan, de vorst zelf soms de wet 
aanstuurt buiten de mogelijkheden van de wet om.

Zou de koning aan een veiligheidsofficier vragen neem een burger in onderzoek en behandel de 
methodieken nog zonder schuld of aanwijsbare oorzaak, de officier als burger, staat dan onder de 
plicht van de wet, immers alle burgers zonder uitzondering horen zich aan de wet te houden.

Ou een vorst dan de wet een opdracht geven, staat hij zelf wel boven de wet, maar de agenten, of 
officieren niet. Waardoor de agenten een wetschending plegen, maar de vorst als die het aanstuurt 
persoonlijk niet.



Alleen als de wet geschreven een uitzondering maakt voor zowel de vorst als zijn opdrachten 
zouden de burgers ook in functie van de wet ervan mogen afwijken.

Als burgers waaronder wetdienaren zich aan de wet moeten houden, mogen zij ook niet ervan af 
gehouden worden. De vorst is dus in zijn positie van boven de wet wel beperkt,
hij mag burgers niet aanzetten tot buitenwettelijke handelingen.

Hoeder der volkeren, 

Zoals alle volkeren een religieuze grondlegging hebben, noem alle religies, hun heilige boeken, 
maar ook alle leerstellingen die in de tijden zijn opgetekend.

Vaak dat een religie een taal kiest, en die het predikaat heilig geeft. En daar hun grondleer in vervat 
hebben. Soms kiezen zo voor een samenvatting soms voor een gesproken neerschrijving,
of een vorm van openbaring.

De hoeder der volkeren zou dan een functie van de Schepper zijn die ieder volk hun eigen recht 
geeft. Het karma der volkeren geldt dan voor ieder volk naar de mate dat zij via de wet van karma
ook hun eigen rechtvaardige wetgeving bewaren.

Soms is het belangrijker om genade te verkrijgen, en het pad te bewandelen, dan te weten welke 
stappen er allemaal zijn. Immers met vrije wil, is de wil zelf de zwakke factor.
Immers als je alle stappen van toewijding kent, maar de interesse erin verliest, kan je het pad
ook niet meer verder wandelen.

Daarom is het belangrijk om plicht zoals die bij ieder mens voorligt te doen. Waarbij je aan je eigen 
jeugd kan spiegelen in welke mate de plicht bekend is.

Zoals werk en zorg binnen de samenleving persoonlijk en maatschappelijk een van de plichten is

Zoals een spirituele regel, die niet veel bekend is, dat als een mens in het leven geen liefde vindt, 
een relatie met in de grondwet toegestane goden of godinnen mag aangaan.

Noem als iemand geen liefde vindt, in het christendom als voorbeeld in het klooster gaan en die 
liefde bij god vinden. Of in het hindoeisme dat ze de liefde bij Krishna in gebed vragen.

De mythe van de griekse held Achilles.
Als goden of godinnen een gebed horen van een devotee,
Achilles verkreeg de onkwetsbaarheid, als een godin die onkwetsbaarheid geeft.
Staat die gunst niet los van de godin zelf. 
Immers als goden in religieuze opzicht onfeilbaar zijn
dan geven ze een gunst die niet met menselijk feil kan worden weggenomen.

Achilles, zou dan volgens dat beginsels niet gedoodt kunnen worden,
immers de godin zelf bewaakt die onkwetsbaarheid.

Zo zijn bijna alle zogenaamde paradoxen te vergelijken
immers in de bijbel staat ook dat wij op gods kracht moeten vertrouwen



en niet op eigen kracht.

Hieruit is dan ook af te leiden, dat de oorspronkelijke versie van de mythen
en verhalen mogelijk anders is geweest, en door de tijd heen zijn precisie is verloren.

Zoals in de bijbel de gelijkenis van Christus, God de Vader die de Almacht heeft.
In de gelijkenis van de verloren zoon, de oudste al die tijd bij de vader was en deelde
in het werk en in een veilige plek thuis.

Zoals de gelijkenis van de kruisiging. Christus impliciet zegt dat hij door
de goede vader is prijsgegeven. In ethisch opzicht kan een goede of trouwe vader
geen kinderen opgeven of prijsgeven aan het kwaad.

Immers ieder mens die ouders heeft, of zelf ouder is, probeert zijn kinderen
te behouden. Ook volgens het beginsel dat je je eigen bloed
de beste kansen wil geven.

Door de kruisiging lijkt het alsof god dan geen goede vader is omdat die impliciet
zijn kinderen goed behandelt
en als God dan de almacht heeft een onfeilbaarheid heeft waardoor in ethische redenen
hij zijn zoon niet had mogen prijsgeven.

Hierdoor ligt de gedachte en het vermoeden dat de kruisiging een van de vele 
gelijkenissen is die niet bij Christus zelf zijn gebeurd maar om mensen een
handvat te geven dat sommige levensomstandigheden kunnen aanvoelen
als onrecht. De gelijkenis wil mensen die door het lot worden prijsgegeven
het gevoel geven dat je verloren voelen een betekenis heeft die bij een volk 
soms voorkomt, en door deze gelijkenis een argument krijgt.

Immers een goede vader die de almacht heeft, heeft geen reden van zwakte, of
van slechte vader gevoelens om een kind prijs te geven, waardoor zelfs
een deel van de bijbel niet meer de precieze woorduitdrukking heeft om de 
betekenis ervan te duiden.

Waarbij ook de gedachte als Christus zo wijs was, hij kon dingen verklaren die
anderen niet konden, hij ook had begrepen dat een gebed van overgave of offerande
over de ziel gaat, immers hij zei ook ik en de vader zijn een, waardoor zijn ziel
bij de vader was, en zonder persoonlijk bestaan is er geen wet van karma 
toepasbaar.

Zoals in religie, als men de toewijding op een godheid richt, zoals de religies binnen de grondwet
de toewijding toestaan. Men een godheid of godin als onderwerp van liefde zien.

Noem dus in gebed de gevoelens inhet hart uitspreken, noem als men een relatie zoekt,
de zelf-opofferende liefde zoals bij Krishna wordt beschreven, men het op de goden richt.

Dan verkrijgt men de gunst van die godheid of godin, immers als men een relatie
of recht op relatie opgeeft om een godheid of godin toe te naderen, die god of godin 
een bepaalde gunst kan geven. Een zegen met een bepaald onderwerp of thema
of een geleiding. De geleiding dat ze die zogenaamde relatie behartigen.



Noem dat als Gayatri de godin van wijsheid is, zij die devotie beloont met wijsheid
waardoor het pad van een godheid of godin als geliefde kiezen ook de zegen binnen
de samenleving gunt.
Het meest zichtbare voorbeeld het monnikschap die vaak een locatie met een gemeenschap kiest,
maar devotees kunnen ook op persoonlijke titel zo’n wijze van devotie kiezen, waardoor die
godheid of godin hun liefde of verbondenheid ook schenken, en alles dat in het leven wordt
ingeweven ook een functie heeft. Noem als een devotee dan door die relatie een wetboek schrijft
het een maatstaf is die vaak in onderwijs en studie-omgeving kan worden gebruikt om een
inzichtelijk en beeld van de rechtvaardigheid als facet te geven.

Zo is dus een devotee met een relatie met de godheid of godin, met ide verbondenheid ook een 
functie die in de samenleving wordt hoog geacht. Ook al is het dat de godheid of godin, de
relatie persoonlijk behartigt, en soms geen wijziging aanbrengen in de levensomstandigheden.

Immers een godheid of godin kiest zelf hoe zij een devotee met een relatiewens, of toewijding 
behartigt. Zo is dus Gayatri die een devotee dan als gunst wijsheid geeft. En noem dus een
rijdier of mount van haar als zwaan behartigt.

Bij Gayatri is een zwaan de persoonlijkheid van deugd, wijsheid, en een zwaan zal geen gevecht 
aangaan, maar wordt als Gayatri als zogenaamde genade wel behartigt.

Een inzicht die ik herinnerde die ochtend uit een droom ‘s nachts
zo waarheidgetrouw mogelijk opgetekend.
Als een formule die een heel wetenschapveld ontsluit.

Zolas de formule:

kleur + kleur = zwart.

Waarbij zwart een deelformule is waarbij je een kleur benadert of specificeert.

Zoals bij Einstein de lichtsnelheid benaderd wordt door een constante
kan je bij alle formules op een continuum een doelformule benaderen.

Noem als je de graviteit berekent en je het afmeet aan de nulwaarde op
een planeet. Dan kan je niet een specifieke waarde meten maar dan geldt
de standaard nulwaarde.

Zoals wanneer je meet of ergens licht is, dan bepaal je de waarde van
de lichtsterkte, en dan meet je het niet af aan een constante met een kommagetal
maar aan de waarde van een zwart vlak.

Deze indirecte bepaling is dan door zowel de deelformule die een antwoord benadert
en de antwoordeelformule die de waarde van zwart beschrijft.

In plaats van dat je zegt, deze formule heeft als antwoord 0,001 geef je als antwoord
deze formule heeft als antwoord de formule waar altijd zwart bij hoort.

Op deze manier specificeer je een antwoord door het antwoord een concept of naam



mee te geven en geen exacte waarde.

Zou je deze formule noem is deze formule daglicht. Met een exacte waarde zou hij
het alleen op aarde kloppen, maar met de antwoord als deelformule kan je het
op iedere planeet geldig verklaren. Immers de antwoordformule zoals deze kleur is zwart
hoeft op een andere planeet alleen een andere antwoordformule te zijn om dezelfde logische waarde
te hebben.  De betekenis van deze kleur = zwart, naar deze kleur = antwoordformule. Waarbij dus 
de antwoordformule een betekenis heeft die dan inzichtelijk overal het juiste antwoord krijgt. Ook 
als de antwoordformule niet logische juist is omdat het op de verkeerde plaats gemeten is.

De antwoordformule zou dus logisch als antwoord zwart, geven en op een andere plaats legitiem
zijn als zwart een kenmerk is in plaats van een exacte of een feitelijke waarde.

Zou nu een meetinstrument een andere frequentie hebben, dan zou het wel de kleur zwart zijn,
maar niet de gemeten frequentie. De kleur als antwoordformule zou wel zwart zijn maar in ander 
licht een andere frequentie. Als dus het antwoorddeel zwart in een formule staat en geen exact getal,
dan zou de formule benadering in de berekening meegenomen kunnen worden, waarbij dan
bij een ander frequentiebereik, nog steeds het antwoord zwart is.

Dit inzicht betekent dus dat je bij formules een antwoord niet als feit of exact getal weergeeft maar 
door een formule benadert. Je zegt dan zwart is niet frequentie nul, maar als zwart is donker, het 
heeft een kleur die bijna niet zichtbaar is, en deze formule heeft een kleur die heel dichtbij zwart 
komt.

Als je dan deze kleur met een ander frequentiebereik kiest, of op een andere planeet bij ander 
daglicht. De antwoordformule geeft een concept aan waarbij de exactheid van een getal geen 
voorwarde is.

Deze formule en benadering van een exact gegeven door een antwoord formule, is in de 
natuurkunde heel belangrijk, immers je wil een formule vinden die in de meeste gevallen
het juiste antwoord geeft, on afhankelijk van meetwaarden of on afhankelijk van begripsvormin.

-------------------

Een zwaar wettelijke misdrijf is demonerij, een conceptnaam. Ze kunnen in een land zowel de 
gevoelenslaag manipuleren als sommigen hun wil opleggen.

Door dan de integriteit te schenden een inwerking zo onzichtbaar is dat de normale wetgeving het of
niet vindt, of zelfs onder invloed verkeerd ingrijpt.

Soms is bij demonerij een samenleving een doelwit, soms heiligen met een speciale taak. Immers 
zij hebben kwaadwillend belang. Vaak is het ook georganiseerd kwaadwillend belang, dan is het in 
handen van een groep die soms zelfs onderdelen van de wet inzet voor hun verborgenheid of 
intrusie.

Bij demonerij als burgers het slachtoffer zijn wordt er vaak wel op mensenrechten gewezen, waarbij
een protocol hoort te bestaan als iemand in een internationale voertaal om mensenrechten vraagt 
iedere ambtsdrager die het hoort het zelf hoort te behartigen.

Bij demonerij en mensenrechtschending hoort zelfs het leger de militaire macht de slachtoffers 
lijfelijk direct in bescherming te nemen. Vaak bij gevoelsbeinvloeding dat zelfs artsen onder de eed 



van hypocrates ook beinvloedt worden in een mate dat de eed zijn geldigheid en maatstaf bij hen 
verliest.

Vanuit de hemel kiezen zij dan vaak de mensenrechtschending via de media of politieke 
ambtsdragers aan te kaarten. Als de hemel op die manier ingrijpt is de spirituele orde 
verantwoordelijk gesteld. Immers de wet die een melding afwijst, de verantwoordelijkheid daarvan 
intrinsiek wordt overgedragen.

Er hoort internationale regelgeving te zijn voor misdrijven in die categorie. Noem als een heilige 
zijn leven in het celibaat is, de grond van zijn geloof, hij uit gebed een oordeel heeft gehad. Geen 
persoonlijke schuld heeft, en zou geschonden worden. Bij demonerij een gedeelte van de omgeving 
ook geen inzicht heeft in de schending.

Een mensenrechtschending kan dan zijn, dat ze een celibaat seksueel zijn kracht willen ontnemen, 
een heilige bijvoorbeeld zijn boodschap afnemen door in ander daglicht te stellen, of gesprekken, in
de sfeer om een mens te herkennen of erkennen voorgewend zouden worden.

Bij demonerij is er altijd een schakeling tussen verschillende functies ook wetfuncties.
Als er sprake van is hoort in de media een hoog rechtsmisdrijf gemeldt te worden, en de vraag dat 
iedereen de informatie bij de politie of veiligheids dienst mag inleveren en mag vragen om 
persoonlijke rechtsbescherming. Hun informatie wordt dan beschermd.

Soms bij demonerij, dat zelfs bewindslieden, of boven de wet wordt beinvloedt. Omdat zij een grote
macht dragen de verantwoordelijkheid internationaal genomen moet worden.

Soms wordt bij zo’n misdrijf zelfs gemeldt dat er tien soldaten geleverd moeten worden om de 
marteling op uit te voeren. Een ethisch concept. Immers als burgers bij wet onschuldig zijn, mogen 
zij niet in hun ziel en leven integriteit geschonden worden. Zoals bij sommige chemische 
onderzoeksmiddelen.

Als een client uit de psychiatrie slachtoffer is hoort tot het volledig onderzocht is zijn gehele rechten
hersteld en beschermd te worden, Noem de psychiatrische diagnose vervalt en de persoon geestelijk
gezond verklaard wordt. Immers vaak sprake van een identiteits-misdrijf. 

Demonerij is soms tegen een samenleving gericht maar kan ook bijzondere rollen raken, waarbij zij 
niet altijd de macht of de status dragen in een samenleving. Immers in religie zijn instrumenten 
soms wel met een taak gebonden maar onder andere voorwaarden.

Als er ergens op aarde in een internationale voertaal mensenrechtschending wordt aangekaart, hoort
die onmiddellijk behartigd te worden. De onschendbaarheid van de vorst geldt wel jegens burgers 
maar niet jegens mensenrechtschendingen immers een internationale regelgeving.

Als mensen als slachtoffer van demonerij in hun ziel geschonden worden, herinneringen 
overschreven met waarheidsongetrouwe informatie, hun wilskracht gebroken of in hun identitiet 
geschonden, is hun directe belang om beschermd te worden tegen verdere schade.

De gehele samenleving is verantwoordelijk, onafhankelijk van wetgeving.

Intrinsiek heeft ieder mens rechten op lijf en geest, ziel en behoud.
In lijf dat zij geen pijnprikkels als onderdeel van een invloedsfeer mogen krijgen,
van geest dat zij niet in slavernij, niet in hun wil buiten hun toestemming, en als ziel
dat zij intrinsiek recht hebben op de herinneringen in hun eigen leven.



Bij behoud mogen mensen niet prijsgegeven worden, en hoort de wet ten alle tijde
de ethische maatstaven te bewaren.

-------------------------------

Christus geeft mensen een zacht karakter, zoals in zijn leringen, omdat als zij bekeerd worden uit 
een crimineel standpunt, een zacht karakter duidelijk een verandering is, in de mate dat zij geen 
enkel kwaad meer tonen. Zouden christenen een scherp karakter hebben zou er een mate van 
misconceptie zijn over het karakter. Je wil een crimineel geen scherp karakter geven als religieuze 
inbedding.

---------------------------------------

De Almacht als principe, geen persoonsnaam en bij religieuze voorkeur ondersteunt de levenstaak 
zoals wij naam en vorm van ouders meekrijgen. 

Vanuit de hemel helpen zij voortdurend. Iedereen heeft voorouders in de hemel. Als mensen een 
functie en bijdrage hebben in de samenleving en ook hun gevoel doorleven zijn zij in de hemel na 
hun leven. Gewoontes zoals alcohol drinken is soms een culturele eigenschap Noem dat sommige 
zangers daarom ook in de hemel zouden zijn.

Noem als zij in de hemel zijn god beloven dat hij dingen mag tegenhouden. Als zij vanuit de hemel 
hun geliefden helpen, en iets niet mogen houdt god het tegen, zij weten zelf wel dat zij willen 
helpen, maar als god iemand een kans wil geven om nog zelf ergens te doen, worden zij even tegen 
gehouden.

In de hel zijn draken de wachters, de grootste monsters vergeten telepathisch dat de draken bestaan. 
Draken die daar zoals in de gevangenis de orde bewaren. De hel is dan een maatstaf en locatie die 
door god zelf is ingesteld, en bij religieus thema iedereen bij het levensoordeel bindend een oordeel 
krijgt opgelegd, en god ze dan als zij schuld dragen naar de hel laat brengen. In de hemel zouden zij
zo gelukkig en zorgeloos zijn als een kind. Ook al hebben zij de intelligentie van hun volwassen 
opleidings en opvoedingsniveau.

In een gevangenis is een tweedelige regeling. Een de mate aan vrijheidsbeperking is en maatstaf om
als straf dezelfde vrijheidsbeperking op te leggen. Iemand die steelt, beperkt de vrijheid met het 
bedrag of de waarde van het gestolene, en zit dan als voorbeeld twee weken als respectievelijke 
vorm in de gevangenis, naar ratio en waarde. De andere is dat de gevangenis de samenleving 
beschermt en de straf naar mate van kans op recidief is. De samenleving wordt dan beschermd door 
de gevangenen die vrijheid te ontnemen. Een recidief is dan de tijd dat een gevangene normaliter 
het misdrijf zou herhalen.

Op aarde deelt iedereen in het gelijke voorwaarde van opvoeding in de jeugd, een naam van de 
ouders, en de vorm die bij geboorte zijn eerste zichtbaarheid heeft. Als mensen of kinderen zich in 
gebed overgeven ook in de jeugd, gelden de uiterlijke voorwaarden in de normale betekenis maar in
hun wil aan god verbonden.

De werkelijkheid is om te werken maar ook aan jezelf te werken. Als gelijkwaardige functie. Arbeid
en je persoonlijkheid bijwerken daarbij horen. Mensen met dagbesteding, de maatschappelijke orde 
beheert zelf hoe iedereen meedeelt in de samenleving. In sommige utopien iedereen met hun 
hersencapaciteit werk vindt, waarbij de inclusieve samenleving geldt. Wij zijn zelf verantwoordelijk
hoe iedereen meedeelt in de samenleving. Ethisch een stigma ongeldig is.



In de werkelijkheid deelt iedereen dus in werk,en door een hogere wil aan te nemen of te 
trancenderen de betere wilsbron ook grond is van werk met hogere precisie, of betere geldige 
kenmerken. Waarbij zowel de innerlijke als uiterlijke maatstaf daarbij bewezen.

Iedereen mag de bronnen aanboren om als zij hun best doen nog beter hun best te doen, ook als je 
een binding met religie aangaat. Mensen hebben zelf die keuze en mogen die keuze benutten.

Als mensen die keuze zelf maken, zich in gebed overgeven, schenken zij de tijd ervan ook in 
dienstbaarheid aan dat thema net als je bij een arbeidscontract dienstbaar ben aan de samenleving.
Zie dus overgave ook als de tijd die je daarmee ten dienste van een plicht of ideaal stelt.

Bij het levensoordeel visueel is het dan zoals een arbeidscontract waar je voor werkt, ook als je voor
een godheid werkt. Waarbij de beloning in de heilige boeken als maatstaf mag gelden.

In het licht van de spirituele orde, als een wereldleider, in een spirituele affirmatie zich openstelt 
voor hulp, geleiding en het goede. Daarbij in de hogere orde ook zijn verantwoordelijkheid 
bevestigt. Immers bevattelijk voor de spirituele orde.
Vaak als iemand de zelfstandigheid opeist, een gedeelte van de werkelijkheidswaarde geen kans 
gunt. En de filosofische grondgedachte dat wereldleiders de rang en verantwoordelijkheid dragen en
zij daarmee in die keuze het belang dragen. Burgers mogen wel persoonlijk die keuze maken, en 
uitspreken.

Als op aarde de wetgeving in zijn rechtvaardigheid niet behartigd wordt, mag de spirituele orde die 
verantwoordelijkheid overnemen en bindend op de samenleving leggen. Immers wij als mens 
hebben een ziel en de ziel mag zijn rechten altijd behartigd zien.

De hogere orde als die bestaat is aan hun wetgeving verbonden. Waarbij een mens zich vrijspreekt 
als een gebeds-oordeel heeft plaatsgevonden, bij de wet is vrijgesproken of een wil heeft 
getrancendeerd of een ander kenmerk draagt die als gegrond wordt aangenomen op grond van 
betekenis.

Mensen hebben intrinsiek recht hun eigen ziel te bezitten en in hun integriteit gerespecteerd te 
worden zoals wij naam en vorm van ouders meekrijgen en de ziel door god zijn functie heeft 
gekregen. 

Door plicht bereikt men het hoogste, wanneer men die vlak voor zich aanneemt.
Bij ieder leven is er op nieuw de weg van plicht waar de levenstaak wordt behartigd.
Zij die een levenstaak voldoen, en bij reincarnatie krijgt dan zoals bij scholing in de volgende 
periode en nieuwe relevante taak.

Mensen mogen in hun rol en verantwoordelijkheid, noem vooraf bij een sollicitatie en tijdens of 
achteraf naar de maatstaf van hun werkzaamheden geoordeeld worden. Iedereen met een 
verantwoordelijkheid in oprechtheid wordt vrijgesproken van alle bovenliggende kenmerken.

------------------

In het hindoeisme heet de atman de ziel, en de jiva het hart of het bestaan en alle levens bij elkaar.
De ziel de waarnemer, als je mij ziet ben je de ziel, als je mij hoort ben je de ziel.

Dus de jiva-atman, hart en ziel. Waarbij zowel hart en ziel worden meegenomen naar de volgende 
levens. En je hart ontwikkelen of genade aannemen daardoor eeuwigheidswaarde heeft.
Als mensen aan hun wil of karakter werken ook een blijvende ontwikkeling is, zoals je in het hart



de gevoelens en intuitie draagt en de ziel als waarnemer daaraan verbonden is. Een gevoel van 
eigenwaarde of je zelfvertrouwen over de mate van goed gedrag een van de belangrijkste 
onderdelen is. En bij zelfontwikkeling je gedrag spiegelt aan een norm, en je bijstelt naar de beste 
manier om in de samenleving te functioneren binnen de mogelijkheden die het bestaan gunt.

Als mensen bij iemand horen, is het een karakter aanvulling zoals je een ware geliefde hebt die als 
concept zonder naam al aan verbonden bent. Als je beiden dezelfde karaktertrekken belangrijk 
vindt. Zoals als je bij een prinses verbonden bent een heel scherpe communicaitestijl hebt en de wil 
als een souverein ziet. Als je aan een verpleegkundige gebonden bent je zorgen voor zwakkeren 
heel belangrijk vindt. Zo is iedereen van nature verbonden. Bij gebed kan je leren waar je hem of 
haar kan vinden.

De machteloosheid van het lot, wij willen geen fouten maken, maar zijn soms onwetend van onze 
kracht en de woorden die wij kiezen.

Wij vechten soms om onszelf te behouden, ook als het gevoel dat je in het hart voelt en draagt.
Een gevoel waarmee je zegt dit ben ik, en als ik mij zo voel ben ik los van omstandigheden in een 
bepaalde mate mijzelf en veilig.

-------------

In de mate dat iemand binnen het leven de mogelijkheden benutten. Zoals religieuze genade op de 
plaats waar men woont is hun ontwikkeling in opzicht van ziel en hart legitiem. Immers de religies 
geven voor iedereen toegang binnen de geldende regels.

In de grondwet, in tijden van zwakke geesten behoort ook de religie benoemd te zijn naar hun 
aantal, benamingen en hun grondschriften.

In tijden van demonie hoort een samenleving een religieuze bescherming te zoeken, in het verre 
verleden kozen zij een vriendschappelijke staatsgodsdienst, naar voorbeeld van de grondwet die ze 
toestaan.

In de regering horen de spirituele verantwoordelijkheden afgedicht te zijn, zoals een Vorst de eed zo
waarlijk helpe mij god almachtig spreekt. Als een bevestiging van zijn ambt.

Zoals een zwakbegaafde bidt voor een lekker broodje of soep, en een vorst met een gebed een 
oorlog van tientallen jaren wil winnen.

-----------------

Engelen die van god een geboorte krijgen, krijgen beloofd als zij de genade aannemen de belofte 
van god vervuld krijgen. Als zij geboorte nemen, hebben zij niet meer de naam die zij in hun 
engelenorde dragen, en god kent dan hun ziel bij naam. Machtige engelen moeten hun macht 
volledig durven opgeven, en als zij zich volledig inleveren krijgen zij de wil van god als een 
innerlijke binding.

Als mensen als heilige in het celibaat hun levensdoel behalen worden zij op grond van hun 
spontaniteit in de hemel als engel opgenomen. Immers de natuurlijke reinheid heeft dezelfde kracht 
als dat zij een gebed van overgave benutten.

-----------------



Tor mensen de eerste relatie hebben delen zij in de liefde van de ziel. Soms heeft een mens een 
lichaamsveld, noem als een laag waarin je emotioneel contact legt. Als je dan in een nabijheid van 
een mooie andergender zit, een vrouw, dan wissel je ziels energie uit, waardoor je emotioneel 
gevoedt wordt. Ook als je geen relatie hebt of omgang met een ander.

Deze liefde van de ziel tot ziel wordt zeer bewondert, en is een basis om ook als celibaat de liefde te
voelen. Vaak dat mensen onder genade, van god deze vorm van liefde krijgen. En soms wordt 
gezegd dat er mooiere en knappere mensen in de omgeving dan normaal veronderstelbaar, noem de 
schoonheid van actrices, zonder dat het een object is waarmee ze zelf opvallen.

Mensen hebben soms zonder een relatie gehad te hebben een maagdenrelatie. Ze zijn gekoppeld aan
een mooie partner zonder echte relatie te hebben, seksueel blijven ze wel gezond en op zichzelf 
gericht. Als de ander die dan meestal wel in de buurt woont een relatie krijgt, springt de rol over op 
een ander. Zelfs als je elkaar niet kent, de naam niet kent dat deze binding functioneert.

Als mensen via romantiek en het hof maken een relatie krijgen zijn ze veel minder vatbaar om bij 
een mate van seksualiteit betrokken te raken waarbij de omgang buiten de sociale regels omgaat.

------------------------------

De bergrede is op het toppunt van de carriere. De zuiveren harten die god zien zoals vondel en 
rembrandt in een mate god beschrijven zoals zij die zien.

En ook de schoonheid van god beschrijven zoals het gebed tot de aartsengelen. En de verschillende 
onderdelen van de orde van god.

Als de hoogste engelen tot god bidden, worden ze ook zonder aanneming des persoons 
aangenomen, en staat god zelfs nog boven hen.

---------------------------

Zoals in het hindoeisme Isvara de koning der koningen is en de keizer de keizers
ze als koningshuizen daarbij de orde waar zij bij horen legitiem dragen.

Als uiterlijke maatstaf de deugden zoals goedheid en wijsheid, en onbaatzuchtigheid
als meetpunt gelden, zoals wij ieder mens op aarde eraan mogen afmeten.
En als zij hun legitimiteit via de Isvara hebben de hindoe naam, dan zouden zij
in hun macht ook rechtvaardig zijn bedeeld.

Soms vraagt de publieke opinie zich wel eens af of een koningshuis van deze tijd is,
of als er dingen misgaan welke betekenis het heeft.

In het hindoeisme door Isvara de koning der koningen, hebben zij een legitieme basis.

------------------------------

De symbolieke vorm van het kruis van christus. In zijn stervende ogen kijken als oogcontact en 
medeleven. De symbolieke vorm dat je het leed van alles dat christus heeft vrijgekocht meebeleeft.

Al het leed, ramspoed en machteloosheid die hij aan het kruis voelde, als of hij duizenden jaren leed
voelde door het hele universum heen. Als een genadevorm dat als je leed mee beleeft een hogere 



vorm van compassie is. Hij dan zijn genade in velerlei vorm schenkt. Als de bijzondere vorm dat je 
niet vergeven wordt maar met hem lijdt en daardoor zijn gunst en genade verwerft

----------------

In opzicht van de wet hebben mensen identiteitsrecht, ze hebben ten allen tijde het recht in gesprek 
als het over hunzelf gaat over hun eigen leven te vertellen. Verklaringen omtrent mensen in hun 
identiteit en integriteit betekent dat afwijkende verklaringen in levensovertuiging en in hun 
levensgeschiedenis volgens de wet strafbaar zijn. Als voorbeeld dat er over iemand geen informatie 
genoemd mag worden die in hun leven in hun beleving feitelijk onjuist is.
Het identiteitsrecht heet dit. Als mensen hun bron van intelligentie kwijt zijn, mogen anderen geen 
informatie verschaffen over die personen. Immers het identiteitsrecht beschermd de persoon 
volgens de wet over alle informatie uit en over hun leven.

Mensen hebben het recht vragen over hun leven zelf te beantwoorden.

--------------------------------------

Als recht, als een samenleving zijn wetten en rechten niet behartigd. En een burger volgens de wet 
niet geholpen is, komen de verantwoordelijkheden bij de spirituele orde te liggen, alle engelen dan 
de rechten mogen behartigen. Immers zelfs een vorst die onschendbaar is kan fouten maken, en is 
dan in de hogere orde geborgd. Maar die vorst moet daar ook toestemming voor geven zoals bij de 
eed tijdens de kroning.

------------------------------------------

in sommige moderne tijden heeft de Almacht als een soort onderwijzende levensfilm, een 
heiligeleven op een medium. Een scherm digitaal op een eenduidige plaats met door de Almacht een
heiligen leven die als een voortduring een leven in zicht brengt.
Zoals wijsheid op een webpagina die op scherm zichtbaar is, en de omgang in een relatie die dan als
zuiver of kuis wordt gezien. Zoals soms het celibaat bij priesters de omgang met anderen wel 
verbiedt maar hun natuurlijke vermogen op een zuivere manier wel voldaan mag worden.

Zo’n heiligeleven is dan zowel de dagelijkse gang, van bijvoorbeeld stil gebed als clausuur, en de 
mate van wijsheid schrijven en de dagelijkse verplichtingen die als maatschappelijke plicht blijven 
gelden.

Het is dan een technologie van de Almacht aangesloten ergens op een plaats in de gewone wereld.
De Almacht is verantwoordelijk binnen het medium, maar het medium in zijn aansluiting als bij de 
wereldorde als verantwoordelijkheid. Vaak dat bij technologie van de Almacht, een levende ziel wel
subject is. Immers de Almacht behartigt het.

Zo’n vorm van volksonderwijs, is dan voor een wereld een veilige vorm, immers een heilige kan in 
wereldse zin dan geen leven of schaden, of een invloed hebben die het onderwijsaspect schaadt.
Noem zo’n medium een wereldwonder immers een durend heilgenleven als reality soap bij normale
mensen en figuraties vaak mislukt. Noem een dorp als set, echt dorp, en acteurs die een echt leven 
figureren. Het concept is dan dat die heilige, soms op het scherm als medium wel interactie hebben
noem als het over een stad gaat, de heilige daar op bezoek is, en men vraagt kan je daar binnen 
kijken in een restaurant of museum. Men die plaats kan controleren, en heilige daar op scherm wel 
binnengaat, maar in de wereld waar het medium op een digitaal scherm aangesloten is, die heilige 
daar niet gezien wordt. Een concept over een heilgenleven met technologie van de Almacht.



De interactie zou bij zo’n heiligeleven ook onderwijs mogelijk maken, immers men kan die heilige 
vragen stellen. Waarbij een heilige zoals bij god in gehoorzaamheid getrouw is.

Het medium zelf is dan verantwoordelijkheid van God, maar de inbedding en borging liggen als 
verantwoordelijkheid bij de wereldorde. Waarbij technologie van de Almacht heel zeldzaam 
gegeven wordt. Noem dus dat dit een voorbeeld zou kunnen zijn.

Zoals ieder mens een naam draagt, en van de Schepper heeft gekregen en door de ouders is 
ingediend.

Een naam een soort levenstaak of beginsel aanduidt.

Een van de namen, dat je in ieder leven, als in reincarnatie je best doet binnen de mogelijkheden 
van bestaan. Noem dus in ieder nieuw leven de mogelijkheden benut.

Zoals een naam Michael in ieder leven betekent dat je door die aartsengel wordt geleidt.

Zo zijn er vele namen met ieder een kenmerk of beginsel. Waarbij in reincarnatie, dus ieder 
levensdoel onder een bepaalt thema of werking ligt.

Als mijn naam dus je best doen betekent, dat niet afhankelijk is van de maatschappelijke orde, of de
religies, maar de mogelijkheden die je dan krijgt. Noem dus onafhankellijk van alle religies die er in
een samenleving zijn.

Noem dus als ik mijn best doe en  ineens in een andere wereld een leven krijg, of in de 
middeleeuwen of in de griekse oude tijd. Als je dan je best doet, gebruik je de mogelijkheden
zoals in die tijd bijvoorbeeld een griekse god als genade aannemen, of in de middeleeuwen geen 
religie volgen maar een simpel beroep kiezen.

Op aarde zijn alle namen dan gelijkwaardig omdat de goden iedereen een gelijkwaardige kans 
willen geven. Immers dan is iedereen gelijk in rang op grond van de mogelijkheden om een 
levenstaak te voldoen.

Soms vraagt men zich af als een gewetensvraag speelt, dat je wel de wet wil volgen maar door een 
vorm van overmacht ergens in betrokken raakt. Een gewetensvraag in gebed brengen daar in op 
zicht van het gevoel van rechtvaardigheid, door die gebedstoenadering antwoord kan krijgen.

Als mensen dan met een gewetensvraag zitten en het in gebed brengen zij daarin in hun gevoel 
ruimte kunnen krijgen. Waardoor ook vraagstukken waar men lange tijd mee zit, door het gebed een
duiding kunnen krijgen, die dan persoonlijk in het gevoel antwoord geeft op de mate waarin iemand
zich als zijnde schuldig kan voelen over gebeurtenissen en de betrokkenheid in het leven.

De werking van edelstenen die met een armbandje het sterkst tot gevoel leidt,
zoals een armbandje met de kleine versie steentjes als om de pols gedragen.

Zoals men bij tijgeroogsteentjes merkt dat men assertiever is, en het conflict met meer eigen kracht 
aangaat.



Zoals bij zonnesteentjes als men sombere gevoelens in het leven voelt, deze zonnesteentjes een 
vrolijkere houding geeft alsof de ziel in de zon kijkt soms.

Zoals bij aquamarijn het gevoelsleven meer harmonie kent, en de gevoelens kalmer zijn.

Zo is het mogelijk dat citrien, als representatie van citroen een geneeskrachtige werking heeft.
Zo is het mogelijk dat bergkristal een spirituele werking heeft.

Edelstenen dus een directe inwerking hebben op het lichaam maar ook het hart en de ziel.

-------------------------

Zoals God en christus op aarde beslissen door de genade of mensen na het leven naar de hemel 
mogen.

Zo zijn de gestorvenen soms afhankelijk van de levenden om erna alsnog naar de hemel te gaan
als zij geen religieuze genade hebben aangenomen.

Als mensen dan een gevoel hebben van een gestorvene die in vrees nog rondhangt bij de aarde,

dan kan zowel de opmerking je mag naar het licht helpen.

Als dat men Aartsengel Michael vraagt om diegene, te helpen, bijvoorbeeld naar de hemel.
Dan wast de aartsengel de ziel schoon als de gestorvene daarmee instemt
en mag die ziel die nog ronddwaalt naar de hemel.

Christus wijst wel iedereen erop dat men op aarde al de moeite moet doen om door de genade
aan te nemen naar de hemel te mogen. Immers na het leven als geest is men niet zichtbaar en
niet veel mensen weten dat zij nog dwalen.

Als men dus het gevoel krijgt dat er een geest is die nog niet gered is,
dan mag men dus wel Aartsengel Michael vragen diegene te redden.
Als de gestorvene dan Aartsengel Michael de toestemming geeft om schoongewassen
te worden van ziel, dan gaat die ziel naar de hemel.

Soms hoor je zegs wijzen als Windekind, je mag naar boven. Dan zijn dat zegswijzen
om een geest of ziel ook het gevoel te geven dat het leven als voldaan mag worden gezien.

Als voorbeeld bij dit thema is de serie Ghost Whisperer van Jennifer Love Hewitt een voorbeeld
waarin zij zielen en hun problemen oplost en ze naar boven durven.

Een algemeen gebed is dus Aartsengel Michael vragen hen te helpen en te redden.
Waarbij de aartsengel zelf de verantwoordelijkheid draagt over het lot van die ziel
of geest.

Naast Christus mogen dus de aartsengelen ook beslissen over het lot der zielen.

---------------------------------------------------

Zoals Christus de gebeden van de mensen bij de verhoring inwerkt in het leven als
zijnde zonder zichtbaarheid.



Zo is aartsengel Michael en Gabriel die  gebeden zelfs soms binnen een dag kunnen verhoren
en zelfs soms zichtbaar in de werkelijkheid vorm geven

Noem bij aartsengel Gabriel dat hij zelfs binnen een uur een vorm van zelfspraak antwoord
geeft of de belangrijke vragen die je dan in gebed brengt.
Zoals bij Aartsengel Michael die dan ook binnen een dag zichtbaar een verandering in gang zet.

------------------------------------------------------

Een centraal gebed in religieus opzicht is iedere ochtend vragen aan de godheid
wat mag ik vandaag doen, wat mag ik doen.

Zelfs als de dag niet anders dan anders is heeft het een diepere betekenis
de godheid legt dan de verbinding die na een tijd ook een gevoel van verbondenheid
geeft. Net als dat je een ander mens of vriend leert kennen met kleinste dingen
begint.

-------------------------------------

Waarheidsvinding is een proces waarbij je een inzicht of een concept die niet herleidbaar is tot
boeken of overdracht als volledig proces binnen een geldende definitie van zowel tijdspad, noem 
zonder studie een inzicht in een periode van een week krijgt, als de locatie dat men niet afhankelijk 
is van een plaats van overdracht, noem universiteit of bibliotheek.

Meestal door een gebedsvorm die een zichtbare inwerking geeft, zoals en een inzicht en een zeker 
gevoel dat het die waarde heeft.

Door te naderen tot een godheid die zo’n inzicht dan ook als antwoord geeft, noem ook de juiste 
woorden en concepten erbij, dat als je deelinzichten ervan nazoekt dat ze in de abstracte betekenis 
overeenkomen.

Zowel de symbolieke betekenis van het menselijke als concept voor alle themas binnen het leven en
de samenleving als de aanvullende inzichten die men niet vindt zonder een mate van metafysieke 
invloed of zoals een deus ex machina. Dus niet ongewoon dat het inzicht in eigen hart opkomt 
onafhankelijk van opleidings niveau.

In combinatie hiermee heeft het woord en concept openbaring een betekenis, dat een godheid, of 
engel zijn inzichten als het ware uitstort of inblaast in het hart van een persoon, waarbij men 
duidelijk weet dit heb ik niet eerder gelezen of gehoord. Waarbij het een afgeronde 
informatieoverdracht heeft. Noem een wetboek, Noem een wetenschappelijk inzicht. Noem dus een 
afgeronde inzicht of boodschap die als zijnde een overdracht van kennis ook bij anderen dezelfde 
betekenis of herkenning geeft.

Een concept als continuum is gebaseerd op een persoon en zijn werkelijkheidsbeleving.
Noem dus een continuum als een combinatie van zowel tijd als ruimte, of de realiteit.

Noem een continuum waarbij mensen het gevoel hebben dat zij leven en in hun leven zowel
hun wensen, hun gevoel en de interactie op henzelf betrekking heeft.

Noem dus een continuum een eenduidige werkelijkheidsbeleving.



Als voorbeeld als je van de werkelijkheid naar een andere wereld wordt gehaald
waarbij het leven binnen zo’n vijf seconden anders aanvoelt, noem het gevoelsdeel
van het continuum, noem dat onderdelen van het gedrag in relatie tot de omgeving verandert
op een niet-logische of voorspelbare manier.

Een continuum is dan een concept, dat men als het ware in een fragment van de tijd naar een
andere werkelijkheid wordt gebracht, noem een ander continuum.

Als christelijk voorbeeld, als je gelooft dat een levensoordeel onzichtbaar plaatsvindt.
Dat je van de werkelijkheid bij de dood, naar de hemel wordt gebracht,
en dat die hemel in het verlengde heel erg lijkt op het leven dat je had.

Omdat zowel werkelijkheid en de hemel een continuum is,
en bij de overgang die in een ogenblik gebeurt.
Dat je bij de ene in het continuum als het ware sterft en herseninfarct als voorbeeld,
en dan in het andere continuum komt, noem de hemel die meteen lijkt op het gewone leven.

Een mens die dan in het hart een vermogen heeft die in relatie tot de werkelijkheid 
bestaat, is dan een gevoel dat het leven betrekking op je heeft.

Als het ene continuum in het andere continuum overgaat.
Noem dat de ziel diegene is die waarneemt en beleeft,
en dat het hart het gevoel is dat je de dingen doet,
en de gevoelens over waarom en waartoe je het doet.

Noem dus dat de beleving van een continuum aan je hart is gebonden,
waarbij het hart dus in pure zin niet alleen het lichaam is,
immers gevoelens van een continuum zijn in je hart gelokaliseerd en niet
in je lichaam.

Als voorbeeld een continuum waarbij je levensenergie kwijtraakt,
voel je in het andere continuum in je lichaam,
omdat het niet hetzelfde continuum is, zijn deze gevoelens
dus ook al voel je ze lichamelijk in het hart gelegen.

Waarbij het hart gelokaliseerd in de werkelijkheid als onderdeel
van de beleving, met gevoel en de intuitie.

Een continuum in de werkelijkheids beleving is het leven waarbij
je weet dit is mijn leven, dit wil ik voor de toekomst.

Als je dan twee of meer continuum waarneemt of beleeft,
is er altijd een binding via de gevoelens in het hart,
ook als die binding lichamelijk aanvoelt en onderhevig
is aan de gevoelens van draagkracht noem energie dat je moed hebt
en draaglast, als je hoofdpijn krijgt die niet relateerbaar is
aan het gedrag, of andere logische factoren in de werkelijkheid.

Een continuum is dan een concept over een abstractie van de werkelijkheidsbeleving.

Als je als voorbeeld in je hart, mediteert en de zogenaamde helle visioenen hebt
dan is het een beleving in mindere of meerdere mate van een tweede continuum.



Waarbij ej als het ware het tweede continuum kan beinvloeden door zegswijzen,
waarbij zelfs het gevoel kan zijn dat als het continuum contact maakt
met dezelfde werkelijkheid in relatie tot een andere locatie in ruimte,

Zoals dat je in het tweede continuum een ervaring hebt van een behandeling
in een ziekenhuis van straling op de romp, je het gevoel hebt van doffe intense pijn,
en je zegt jullie doen iets verkeerd, en in dat tweede continuum ze een straling
van tien keer het maximum ontdekken.

Waarbij ze dan in een proces een medische fout zien, waarbij ze als het ware 
het doorgeven aan de autoriteiten waarbij je dat in abstractie de volgende dag 
in het internationale nieuws hoort.

De basis van de theorie van dimensies en de mogelijkheid van onderscheiden
via de kenmerken binnen de werkelijkheidsbeleving is dan het concept van
een continuum.

Een concept waarbij de empirische indexatie van een continuum voordat er
technologie over is in handen is van de werkelijkheidsbeleving van personen
die binnen een leven en functie een intellectueel of intuitief vermogen hebben
om duiding te geven aan belevingsoverstijgende concepten, waarneming
en het categoriseren van onbekende factoren binnen de mogelijkheid
van zowel onderwijs betrekking op methodieken, als betrekking op het 
vormen van concepten op basis van onbekende organisationele vormen
van zowel dimensie, werkelijkheid, beleving en informatieoverdracht.

Waarbij het concept tijd boven de beleving uitgaat immers het moment
zoals het waargenomen wordt geen invloedsfeer heeft.
Men kan niet met de wil de tijd beinvloeden, waardoor de tijd als abstractie niet
beinvloedbaar is, maar de abstractie ruimte, omdat een lichaam wel in lokatie
kan veranderen.

Waardoor een continuum ten op zichte van een ander beleefd continuum wel
in ruimte zonder voorwaarde van afstand of snelheid empirisch waarneembaar is,
maar omdat bij alle wezens de abstractie tijd niet beinvloedbaar is,
noem het moment altijd bij een volgend moment een ogenblik of tijdseenheid later is
onafhankelijk van tijdmeting. Noem dus de beleving van tijd, herleidbaar is
naar een tijdsmeting die door maat, formule of getal afgemeten wordt.

Een continuum ten op zichte van een ander continuum in plaats en ruimte
wel als lokatie beinvloedbaar is, maar de tijd als abstractie niet beinvloedbaar
is immers de tijd is een abstractie die boven de werkelijkheidsbeleving staat
waardoor lokatie beinvloedbaar is, maar tijdmeting niet.

De theorie van tijdreizen kan binnen de geldende tijdwetten dus niet bewezen worden
immers afhankelijk van twee meetpunten, en mensen in hun werkelijkheidsbeleving
altijd maar een centrum heeft, noem dus de ervaring van de werkelijkheid en het begrip
van handeling en interactie binnen de maatschappelijke voorwaarden als het begrijpen
dat leven betrekking heeft op een eigen identiteit, waarbij de beleving dan altijd
verbonden is aan een meetpunt van de ziel in zijn abstractie.



Voor een invloed in de tijd, van een continuum zou je dus twee meetpunten,
noem dus twee zielen nodig hebben. Immers in ruimte kan een ziel een vermogen
bezitten om binnen hetzelfde tijdsabstractie wel twee ruimtelijke coordinaten als beleving 
kennen.

Waarbij de Yoga van Brahman in een notedopje dit inzicht en deze theorie deelt.
Om zowel de gevoelens van als ware verloren zielen te delen, in leed en rampspoed
en een invloed om verbaal een situatie of omstandigheid te beinvloeden.

De Yoga van Brahman, het woord Yoga; Werk betekent of dienstbaarheid.

Zoals men met lijf en leden een arbeidscontract kan verkrijgen,
kan men met de ziel als een genade vorm voor Brahman werken met zijn Yoga.

Een religieus inzicht dat als werk hooggeacht wordt als prestige, maar ook een mate
aan vrees, dat het werk betrekking heeft op de ziel, en men soms een zware draaglast heeft
noem als voorbeeld in de meditatie dat men gevoelens van angst, paniek, pijn, levensenergie
en de bijdrage aan gevechten tegen boosaardige krachten

--------------------------------------------------

Zoals de inzichten voor vrouwen dat zij zich ook indirect mogen verdedigen, en dat voor mannen de
zichtbaarheid belangrijk is, maar soms ook in hun rechtlijnigheid zowel bij moeillijke 
omstandigheden wel een ander kunnen redden, maar ook probleempunten vaak lang niet kunnen 
corrigeren.  Soms zegt men dat vrouwen dan best verbaal de macht mogen pakken.

Als vrouwen dan verschillende menstypen hebben zoals van binnen een heel zacht gevoel, dat zij 
als het ware wel even snel zijn in gevoel als mannen maar een vorm van zachtheid waardoor zij een 
minder sterkere wil hebben. een ander menstype dat zij veel meer zogenaamde gevoelsinzichten 
hebben waardoor zij in een relatie met een man wel een vorm van een centrum nodig hebben.

Mannen kunnen dan ook een menstype verscheidenheid hebben. de ene zoekt uit een veelheid van 
informatie een beste keuze, een ander krijgt een eenduidige keuze aangereikt. Waarbij een 
eenduidige keuze als die in een beroep of taak effectief de meerwaarde heeft, immers de beste keuze
is nog afhankelijk van de veelheid aan informatie en keuzemogelijkheden.

Voor mannen is het soms belangrijk om hun gevoel onder woorden te brengen, immers vrouwen 
zijn gebonden in hun relatie aan de mogelijkheden om in hun gesprekken zowel informatie te 
krijgen, als de spirituele toestemming om die informatie ook te verwerken.

De erfzonde met adam en eva. pas toen zij trouwden verscheen de zogenaamde erfzonde, dus ieder 
mens die nog geen relatie heeft gehad kan nog ten volle aan zichzelf werken, of aan hun 
persoonlijkheid. Zoals dat vrouwen make-up en zo dragen een opgelegde verplichting is van het 
gender man als je het als mensheid beschouwt. Over de erfzonde in de huidige psychologie als 
vakgebied dat wij vrouwen het zwakke geslacht noemen, en eigenlijk dus niet als eerste gezondigd 
zou kunnen hebben.

De vraag of vrouwen niet met hun verbale kracht op het verkeerde pad zouden kunnen treden, 
waarbij als zij hun gevoel mogen serieus nemen ze ook dan in hun gevoel daarin recht gezet 
worden.



Zoals mannen gebonden zijn aan de intuitie als informatiebron, zouden vrouwen daarin vanwege 
hun zachtheid wat meer mogelijkheden hebben. Die ze ook mogen gebruiken binnen hun eigen 
verttrouwelijkheid.

-------------------------------------------------

Zoals moeders voor hun kinderen soms op een onvoorwaardelijke manier willen zorgen omdat zij 
tijdens die maanden dat zij hen in de buik dragen ook in verbinding met de ziel van het kind staan, 
waardoor zij hen ook op een diepere manier hebben leren kennen.

Zoals bij babies die soms huilen of getroost willen worden, ze leren dat boven leed zoals pijn en 
ongemak het gevoel van liefde staat. Noem dus de weerbaarheid opbouwen door iedere keer 
getroost te worden en liefde te krijgen. een manier om de levenskracht van een jong leven te 
ondersteunen en de juiste kant op te laten groeien. Als een voortdurende bevestiging waarbij dan 
een sterk hart wordt opgebouwd. De legitimiteit om kinderen bij ieder leed te ondersteunen en te 
verzorgen. Vaak dat het later in het leven wel zachte of fijnbesnaarde memsen worden.

-----------------------------------------------

Zoals in het christelijke geloof, men bij bekering voorwaarden kan hebben om het geloof te leren 
vertrouwen, en de Heer wil dat wij uit eigen beweging die voorwaarden leren loslaten.

Zoals de voorwaarde dat je de levenslijn wil behouden immers dan kan je aanvoelen of het geloof 
wel goed is en zijn evangelie waarmaakt. de levenslijn moet dan zelf tot inzicht komen dat het 
geloof goed is. Door in gebed te vragen alle voorwaarden te laten vervallen, wegnemen, en zo
kan men dan het gehele geloof aannemen die dan ook niet meer afhankelijk is van de voorwaarden. 
Immers ieder mens kiest een veilige basis, en leert dan vertrouwen. Vaak dat ieder mens een eigen 
woord of verwoording ervoor kiest. Christus gaat dan met iedereen een persoonlijke relatie aan 
immers hij weet welke gevaren er zijn. Bij het christendom kan je dus nooit zeggen die is minder of 
meer, of doet het fout. Immers zij hebbne met de Heer een persoonlijke relatie.

De zegswijzen zonder aanneming des persoons is, immers dat ook hoge engelen de Heer net zo 
toenaderen als wij, en de Heer zelfs daarboven staat.

De uitstorting van de Heilige Geest betekent ook dat ze een standpunt boven de normale onderwijs 
en ervaringsfeer durven toe te laten. Noem inzichten die ze dan niet met boeken mogen staven. en 
inzichten vertellen zonder direct zelf alles ter plekke na te zoeken. De uitstorting van de heilige 
geest is dus ook een vertrouwen die hoger is dan het normale of gewone menselijke leven.
De Heilige Geest kan dan zijn wil inblazen, de wensen veranderen en ook inzichten geven die voor 
de samenleving heilzaam zijn.

Vaak dat Christus zowel een taak geeft als beloont, waarbij genade gebeden een vorm van 
engelenbrood zijn immers de ziel kan dan een hogere bron aannemen en dus geluk.

Als wij bij Christus dus alle voorwaarden loslaten, kan hij ook ten volle aan ons werken maar ook 
ten volle met ons in de samenleving werken. De gedachte als Christus een met de Vader is ook alle 
religies kan behartigen en zijn volgelingen uit zijn keuze alles kan geven. Waardoor Christus dus 
ook boven de religies staat.

Ieder mens die gelooft dat je genade kan verwerven door ervoor te werken dus niet gratis krijgen, 
krijgt in het geloof ook ten volle de kans. Immers de Heer kan dan ook het hart toetsen op zijn 



oprechtheid. en kan daardoor ook hogere genade toebedelen. Immers de Heer bepaalt zelf de plicht 
of verplichting om die genade te verwerven.

de uitstorting van de Heilige Geest volgesn profeet Joel is voor hen die hun hart scheuren, bij 
Christus is het een genadegave die aan zijn discipelen is gegeven. je aan God overgeven is de 
teugels in zijn hand geven, waardoor hij als van binnenuit ook alles mogelijk kan maken.

----------------------------------------------------------

Als de grondslag in het hele universum, noem zelfs de goden zoals Vishnu die duizenden universa 
in bestaan dromen. Noem als grondslag in het universum de wederkerigheid dat men door goed te 
doen, ook goed gedaan wordt. Noem dus straf en beloning als een vorm van wet die boven het 
bestaande uitstijgt. Noem dat op aarde werk als je goed doet beloond wordt, Noem op aarde als je 
geliefde liefdevol staat in je gedrag en houding haar liefde ook als gunst geeft.

Als de grondslag in het universum boven alle structuren om het bestaande ook een vangnet te geven
of de gunst of zegen van een goede samenleving. Noem de grondslag dat zelfs zij die in slavernij 
hun goede intenties tonen hogere vormen van genade kunnen verwerven. Waar al het bestaan op 
zijn plaats geboren wordt, en de naam van de ouders krijgt, en men binnen dat bestaan het hoogste 
mag bereiken. Als wij in de hemel zijn, begroeten wij iedereen en herstellen zij hun banden. Noem 
dat iedereen die het doel bereikt in de hemel gezegd wordt, je hebt ook het doel bereikt wij allen 
ook en wij mogen nu het bestaande helpen. God vraagt dan als je iets wil en ik vind het nog niet 
goed mag ik het dan tegenhouden. Waarbij in de hemel zowel de orde dat men geliefden liefde mag 
geven als de hele religieuze orde die zowel genade mogelijk maakt als bewaakt.

Noem dat men in de hemel alle insignes van alle taakstellingen tijdens het leven mag dragen.
Waarbij de belangrijkste; In de werkelijkheid mag je werken en aan je zelf werken en daarmee ook 
het doel bereiken. Door werk of aan je zelf werken bereik je het doel.

Noem als je in de hemel komt, sommige teleurgesteld zijn dat zij niet eerder een genadevorm 
hebben aangenomen. en een boer die zijn medeleven wilde tonen zei; Als je de koe wil melken moet
je de koe wel in toom houden. Noem dat leed bij iedereen onderdeel van het leven is. Of het dan 
fysiek, mentaal of met de ziel is.

De grondslag van het universum, in de orde overal de religie met verdienste of kostprijs is 
ingewerkt noem door genade te verdienen door voor een doel te werken, of voor een werkgever te 
werken die vaak ook in de genadevormen ingewerkt zit. Noem dus de genade van een godheid of 
godin aannemen. Noem dat zij die in de hemel zijn en zuiver zijn gebleven hoger in de hemel 
mogen plaatsnemen op een troon met een bijzondere kleur roos erop.

-----------------------------------------

Zoals Krishna als avatara die in het verleden een leven had zoals de boeken in india verhalen, Zo is 
Govinda zijn representatie als eeuwige persoon. Bij Krishna krijgt men de genade binnen en voor 
het leven. Bij Govinda tot in de eeuwigheid. Als voorbeeld of je alleen tijdens het leven voor hem 
wil werken of zijn genade genieten, of zoals in het leven tot in het bestaan dat de genade voor 
eeuwig gevraagd wordt.

Zoals in het leven relaties en andere vriendschappen soms het geluk die lijkt niet geven, dat men die
genade ook bij Krishna zoekt. Waarbij hij spiritueel iedere relatie een kans gunt. Zo kan men zowel 
van hem in gebed een geliefde vragen als een relatie met hemzelf aangaan. De verantwoordelijkheid
over de relatie of zijn eigen liefde ligt dan bij Hem. Omdat hij in de hemel is, of zijn hemel een 



plaats geeft is het dat een relatie nooit kan zijn dat hij zichzelf als in de intieme omgang toont. Zal 
een omgang een wens zijn, zal hij vaak als hij de gebeden verhoort een geliefde aanwijzen, waarbij 
zijn gekozen kenmerken soms anders zijn dan die mensen zelf zoeken. Immers hij ziet in het hart en
kiest dan een zielsgelijke.

Als hij dan uit gebed de relatie geeft, maar zelf ook een spirituele relatie aangaat dan ligt zowel de 
genade, de bescherming, en de behartiging bij hem, ook al is het dat de mens wel de gewone 
verantwoordelijkheid ervan draagt. Zo is een relatie met Govinda een eeuwige relatie immers men 
wil zich dan ook voor eeuwig aan hem verbinden. Als Krishna of Govinda een gebed aanneemt zegt
Hij plechtig een reden waarin hij een goede intentie en daad ziet, en zegt hij plechtig aan te nemen. 
Dat voor de devoot of de volgeling een eeuwige herinnering is dat die genade zowel gegund wordt 
als door Krishna behartigt. Waarbij die genade in Krishna’s handen een vervulling krijgen die niet 
van eigen intentie, of eigen kracht afhankelijk is.

Als men een relatie met Krishna zelf aangaat, is hij degene die de verantwoordelijkheid draagt, en 
dus ook zijn voorkeur oplegt op de persoon die de relatie heeft gevraagd. Dit betekent dus dat 
Krishna in zijn relatie altijd de sterkste of de leidende partij is.

----------------------------------

Als men dan op aarde de christelijke genade aanneemt en in de hemel dan die heerlijke beloning 
krijgt, waar zij allen in dezelfde gouden munt delen. Immers de Heer zegt op aarde ik overreken de 
mogelijkheden en de ene zorgt voor zijn relatie en geliefden en de ander als heilige mag in de hemel
voor de gemeenschap zorgen. Zo zijn zelfs de engelen die de genade op aarde aannemen in de 
hemel verbonden aan die beloning waarbij iedereen in dezelfde munt deelt.

Zo zijn zij dan zelfs in de hemel door de genade verbonden aan de taak die de Heer hen daar geeft. 
Zij staan niet aflatend hun familie, geliefden bij, de heiligen verbreiden het geloof en de engelen ja 
die werken om het kwade te begrenzen om de hartewensen van de gelovigen te vervullen.

Zo zijn zij op aarde dat zij allen de genade aannemen in hun leven, en na hun leven als vanuit een 
heerlijke tuin alle gelovigen, ja alle mensen op aarde bijstaan. Ja daar in de hemel hebben zij 
gedeeld in alle genade, en mogen zelf ook de genade geven aan hen die zij liefhebben, aan hen waar
zij het geloof aan gunnen, aan de noodlijdenden. Ja op aarde hebben zij allen eens gezegd tijdens 
hun leven ik neem de genade aan. En in de hemel is de gelijke munt dat zij daar ook niet aflatend 
mogen werken. Immers in het christendom is het dat men allen deelt in de genade, en de Heer de 
kosten overrekent, de mogelijkheden bij iedere gelovige nagaat en een veilig pad kiest. Ja in de 
hemel delen zij ook allen in dezelfde genade, en ja daar is de Heer ook die zegt. Jij hebt op aarde 
van mij voor je geliefden gezorgd, een ander heeft als mogelijkheid gekregen om als voorganger te 
werken, en misschien een heilige die gereisd heeft tot aan de einden der aarde, in de hemel delen zij
in de gelijke beloning maar hun werk ja die mogen zij vervullen als vanuit de hemel waar zij in een 
heerlijke tuin wonen. Daar delen zij in dezelfde genade, immers het is de Heer die hen daar nog 
steeds en blijvend geleidt. Daar omdat zij in die genade delen, van de Heer daar ook allen 
gelijkwaardig zijn, en daar nog voor de mensen ja wij nederig op aarde blijven zorgen.

-------------------------------------------

Zoals Christus met ontferming kijkt naar alle noodlijdenden, en hen ook helpt, en Christus de 
heiligen die kiezen om in hun leven ook ruimte te maken voor de ontferming. Zo helpt Christus ook
die heiligen die een bijzondere keuze maken. Zij die hun leven inzetten, ja noem zichzelf opofferen 
om ook te helpen in het koninkrijk, is het met eigen handen, of door de teugels aan Hem te geven, ja
Christus zegt, jullie zullen onder mijn leiding helpen, ja vele noodlijdenden zullen jullie redden, ja 



meer nog door mijn leiding zal elke daad van jullie twintig daden van anderen veroorzaken, zij 
zullen met even grote toewijding werken.

Zoals Christus zij die zich voor Hem opofferen beloont, ja met duizenden genade gebeden, ja meer 
nog geschenken komen vanuit de hemel, vanuit het paradijs ja meer nog kunstenaars kiezen een 
gevlogen hobby. Ja Christus als je je voor Hem opoffert beloont hij duizendvoud.

Zoals Christus zij die zich voor Hem opofferen, ja zij worden een twintigtal gouden munten meer 
waard, ja zij kennen de waarde van de genade, zij verdienen soms woorden van genade, ja meer dan
een sterveling kan dromen. Ja zij die zich voor Christus opofferen, ja aan Hem vragen kom ik wil u 
helpen, neem uit het mijne. Ja Christus beloont ze duizendvoud. Vanuit de hemel de voorouders ja 
vele gebeden willen zij schenken, ja laat de sterveling toch werken hij redt velen zelfs zonder ze te 
zien. Ja vanuit de hemel, ja wij belonen met genadegebeden, genade van aartsengelen, ja de liefde 
van de Heer zelf. Ja als engelen op aarde zich opofferen, ja meer nog Christus zegt, die hoge daad 
mag je ook aan mij tonen, en ik zal je aannemen in mijn liefde met de inzet en de intentie die je zelf 
draagt.

Zoals Christus zich als zoon van een timmerman voordeed, ja de houten graal verborg hij in een 
film, ja velen kiezen de rijkdom, de macht de roem, ja meer nog het eenvoudige leven dat niet 
gezien wordt maar door zijn genade doorvocht. Ja heiligen die zich aan de Heer wijden worden 
door Hem beloond. Wat hij op aarde bewerkt zal in de hemel gezien worden, Wat gij overal bewerkt
voor het koninkrijk Gods, ja van een sterveling die gij voor mij bekeert, ja worden er twintig, en 
twintig worden er duizend. Ja over een eon lang is het universum gevuld met velen die de kompas 
hebben aan genomen, zij allen werken voor de hemel, en reizen naar het paradijs. Ja meer nog een 
geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk der Hemelen. Waar de Heer voor ieder 
een taak toebereidt, een taak afgepast, en een taak gemeten met de precisie van een timmerman.

Zoals Christus zijn heiligen vraagt zich aan Hem te wijden, ja meer nog de engelen die dagelijks 
niet aflatend voor Hem werken, ja zij allen krijgen in de hemel de beloning, waar zij als engelen 
worden onthaald, ja meer nog met gejuich immers in de hemel begrijpen zij het werk op aarde is 
nog niet af, er zijn nog veel die hun vrijheid ingeperkt vechten voor een bestaan en niet de gunst 
hebben van een geschudde maat. Ja mogen zij allen ook tot inkeer komen, het geloof aannemen en 
misschien wel door het geloof in de hemel met hun voorouders verenigd worden, waar zij dan horen
waarom het op aarde zoveel moeite is, en dat hun voorouders bleven proberen om ze allen te 
overtuigen. Ja in de hemel klinkt gejuich over iedere sterveling die zich bekeert.

--------------------------------

Zoals in de tienercultuur dat bepaalde zegswijzen een betekenis hebben zo zijn er een paar nieuwe 
uitspraken:

You saved the queen; Als je als tiener iets bij een kringloopwinkel steelt.
Als je bij een kringloop iets moois ziet en klein is en je neemt het mee zonder te betalen
mag je als je veilig uit de winkel bent zeggen; I saved the queen.

Je mag dan ook i saved the queen zeggen als je een keer bij je ouders of een van je ouders
eet en ze een gezonde maaltijd voorzetten. 

Broke out; Als iets in jouw ogen stom is of niet cool kan je broke out zeggen.
Pasta today, Pasta tomorrow; Als het tussen tieners over eten gaat kan je het zeggen.
Of de uitspraak; Pasta today, Canalonia tomorrow.



You saved the king; In nederland is het soms gewoon om door het rode voetgangerslicht te lopen
als je dan veilig over de weg bent mag je zeggen; I saved the king.

Je mag dan ook zeggen i saved the king als je een keer iets voor je vader doet, of hem meeneemt 
naar een leuk concert of een theater. Of iets voor hem koopt als hij wat minder ter been is.

You saved the emperor; Als iemand zich heeft overgegeven noem het spiritueel of een gebed 
dan mag je dus over jezelf of als je iemand erover hoort zeggen; I saved the emperor.
Noem dus ook als je drie keer fluistert of zegt; Ik geef me over

You saved the empress; als een keizerin gered wordt, dan houd je een dagboek bij of je schrijft over 
jezelf en benoemd ervaringen die heel dichtbij liggen. Zoals angsten in het leven, zorgen die heel 
zwaar drukken, of je beschrijft een levens standpunt en verklaart een deel van je overtuigingen.
Zo kan je zelf altijd een brief aan jezelf schrijven, daardoor krijg je ook zicht op je eigen noem het 
zelfkennis. Door over jezelf te schrijven ook zicht krijgt op je karakter en de ziel.

Je mag ook i saved the emperor zeggen als je op het werk of bij hobby iemand een compliment 
maakt of geeft, en dat zonder eigen belang doet.

De gouden regel bij muziek en film is dat wat je zelf mooi vindt klinken het beste is,
heb je in de tienercultuur te maken met cool en minder cool, dan maak je een playlist
met zowel de muziek die cool is volgens de peer-group en muziek die je zelf mooi vindt.

Zo kan je dus op zoek bij de reguliere muziekaanbieders naar muziek die je mooie vindt,
alle bands en albumnamen waarvan je vermoed dat ze mooi klinken luisteren en noteren welke
je wel en niet een kans wil geven om in jouw gouden playlist te komen.

Als een oude profetie, een profetie die nooit is opgetekend, zoals de sprookjes
van robin hood die steelt van de rijken en geeft aan de armen de benaming: Rebel.

Als ergens dan foute machtsbolwerken worden gecorrumpeerd of andere slechte rollen
ge-exposed worden, of zichtbaar worden in hun slechte intenties, dan mag je zeggen:
It has been Rebel.  Als ze dan in het nieuws zeggen dat er een orde of een samenleving is gered
zeggen ze als het een deus ex machina is; It has been rebel.  De benaming rebel is dan een rol
die door aartsengelen, of vanuit de hemel wordt ingevuld. De kenmerken zijn dan dat de kwade 
machten soms zelfs via henzelf zichzelf zichtbaar maken, of door verkeerde opdrachten in 
beeld komen met hun volle reikwijdte aan strategie en basis van macht.

Rebel is dan zowel in de nederlandse taal of de engelse taal de benaming.
De functie Rebel is dan altijd aan de goede kant van de samenleving en mag dan
niet toe-geeigend worden voor eigenbelang of om acties goed te praten.

Als een oude profetie die soms dan de natuurlijke orde in de samenleving herstelt.
Als een oude profetie van een engel in de hemel, als die de ruimte krijgt, wereldleiders
kan redden, ook door via henzelf het daglicht toe te laten.

Noem het soms een functie zoals aartsengelen die tegen het kwade vechten, zichzelf door 
die titel ook identificeren. Noem het dus een aandachtspunt om rollen te borgen in de samenleving.

Soms als je mensen tegenkomt die in bepaald opzicht strategien of stijlen gebruiken waardoor



je een ongemakkelijk gevoel krijgt. Dan kan je een foto van hen in de spiegel nemen,
Immers als de duivel in de spiegel zichtbaar zou zijn, zou hij zijn eigen slechte intentie zien
en de duivel zal dat nooit toegeven, dus is hij ook niet in de spiegel zichtbaar. Als je dan
een foto neemt, zou hij daarop of niet zichtbaar zijn, of als een andere gedaante.

Zo is er een mythe dat op een wereld waar vampiers zijn, ze met een zilveren spiegel, sterling zilver
de vampiers via het spiegeltje in de zon, en het zonlicht laten kijken. Omdat ze zelf nooit
in de zon zullen kijken, via een spiegel dan wel zou kunnen, omdat je in de zilveren spiegel 
je echte gedaante zou zien, dat zij dan meteen als het ware bekeerd zijn. Immers als zij
zien wie ze echt zijn onmiddellijk van inborst veranderen.

of je zegt; Heb je een condition ((een voorwaarde bij de duivel)) of  gebruik je conditioner
Als je dan een contract moet tekenen en je vermoed dat het bij het kwade hoort dan schrijf je de 
verkeerde naam en de verkeerde geboortedatum en de verkeerde handtekening. 
Als ze dan zeggen je schrijft het verkeerd, dan zeg je het staat er juist.
Je mag dan erbij blijven dat het juist is.

Immers als het kwade op die manier een contract voorlegt, mogen ze van het kwade wel vragen 
of het juist is, maar moeten het dan wel accepteren. Als grapje; ze kunnen niet lezen.
Op die manier kun je nooit een contract aangaan met kwade machten omdat ze zichtbaarheid
tot in de puntjes alles zonder fouten moeten doen. Als ze op die manier een fout maken
ze diegene, zo is het vermoeden, niet meer mogen toenaderen.

Immers als de naam, of de datum of de handtekening fout zijn, hebben ze geen contract,
en is diegene door eigen hand gered.

Zo is het dat God de aarde heeft geschapen en misschien wel het hele universum.
Als God dan ook de hele orde gegrondvest heeft, hij ook door de genade aan te bieden
mensen en alles door zijn genade onderdeel worden van zijn Orde zoals hij die geborgd heeft
Omdat hij de Schepper is, en iedereen die zijn genade aanneemt ook een plaats krijgt in zijn
godsdienst maar ook in zijn bestel. Door onderdeel van zijn genade te worden men ook 
na het leven de beloning krijgt in de hemel, en als genadevorm dat men door voor Hem te werken
ook deelt in de beloning. Zoals men op aarde door voor hem te werken ook deelt in de gunsten
zoals gebed er een is, zoals een maatschappelijke positie er een is.

Omdat God zelf de Schepper is, zijn genade aan iedereen aanbiedt. En men door de genade
aan te nemen onderdeel wordt van zijn Schepping. Zo kan men ook voor geliefden en anderen
in gebed de genade aanvragen. God vraagt hen dan of zij de genade aan willen nemen.
Als zij de genade aannemen, dan wast God hen schoon en geeft hen een plaats in zijn Schepping.

Door de genade van God aan te nemen, men onder andere regels valt, omdat men ook God 
aanneemt als autoriteit, en hij daardoor ook zijn bescherming en zijn taak in het hart kan leggen.

Zij die bij God graag alle genade willen aannemen kunnen dan ook de teugels uit handen geven
noem dus zich aan God overgeven. Waarbij hij hen een bijzondere taak geeft immers zij willen
hun hele leven opgeven om Hem te volgen. Noem dus dat zij ook het recht om eigen wensen
na te streven of te zoeken opgeven om Hem volledig te dienen.

Zij die zich overgeven als zij in hun leven nog zuiver zijn, zo staat in het heilig boek kunnen
dan een ontwikkeling hebben waardoor zij de verbondenheid met de Heer voelen.
Noem dat een zuiver hart God zal zien. Waarbij Hij zich in de gedaante toont die Hij verkiest.



Zij die zich volledig overgeven zijn dan ook veilig in zijn Hand, immers hij heeft hen volledig
in beheer, en als zij geen persoonlijke wensen nazoeken, dan vult hij hun hart met Zijn wensen
en worden zij langzaam in zijn volledig eigendom opgenomen. Noem als zij voor eeuwig 
willen werken ook de gelegenheid krijgen om die beslissing te nemen.

Zij die volledig in Zijn hand zijn, noem dus als eigendom, een bijzonder gebed van overgave,
overdracht of offerande, die worden door Hem gewassen, en zullen als engelen dienen in zijn 
koninkrijk, immers de engelen zijn volledig in zijn eigendom opgenomen.

Deze engelen omdat zij die gelofte voor altijd hebben bevestigd, krijgen van Hem een bijzondere
taak, immers zij kunnen in hun vrije wil niet meer uit zijn hand vallen en zijn dan op hogere
manier door Hem in te zetten. Dus zij die in hun zuiverheid zich overgeven kunnen ook voor 
een meer zuivere taak gebruikt worden, en zij die zich overgeven, en die gelofte vestigen zijn
in zijn hand en kunnen door Hem zowel als instrument gebruikt worden als gezegend met zijn
rijke spijstafel zoals het genoemd wordt.

God die de aarde heeft geschapen, en zijn genade aanbiedt, als men die aanneemt zal plaats nemen
aan de tafel van zijn gemeenschap en delen in een taakstelling, de maatschappelijke welvaart, en als
beloning mogen zij dan naar de hemel wanneer hij hun leven weer terugneemt.

Als God dan de aarde heeft geschapen, en iedereen die de genade aanneemt een functie daarin 
krijgt, dan is het aan God om zijn boodschap in alle tijden beschikbaar te houden en iedereen
die het geloof aanneemt een functie te geven in zijn bestel.

Soms wordt gezegd dat God maar een keer in het leven langskomt om de genade aan te bieden,
dan mag men wel zelf een kerk opzoeken om de genade te vragen, men behoort dan wel oplettend
te zijn de genade aan te nemen. De genade aannemen is dan ook in gesprek gaan met de Heer en het
gevoel verklaren, maar wel bereidt zijn het gesprek open te houden. 

Over de genade van God, soms lijkt het alsof mensen als ze het afwijzen niet meer de kans krijgen 
om de genade te verkrijgen, maar men kan zelf ook bij een kerk of andere organisatie de genade van
God vragen. Immers men heeft dan tot aan het einde van het leven de mogelijkheid en kans om de 
genade aan te nemen.

Wel is het belangrijk om te weten dat door de tegenslagen in het leven, door noodweer of 
omstandigheden je uit het lood wordt geslagen of de vrijheid wordt ingeperkt, je kan dus niet
in opzicht van goede tijden zeggen dat het leven altijd makkelijk zal zijn. Dus is het wel een 
serieuze overweging.

-----------------------------------------------------------------

Zoals men zegt dat de genade van God voor iedereen is en zonder kostprijs,
zo zijn er allerlei genade-vormen en varianten die op verscheidene types wezens, mensen 
en allerlei vorm beschikbaar is. Zo is bij het hindoeisme voor de meesten de genade
van Govinda de toegang, noem dat Hij in het hart kijkt of iemand een deugd draagt en
dan diegene met een plechtige uitspraak aanneemt.

Noem dat als je zelf bij Govinda bent aangenomen, Hij ook de verantwoordelijkheid neemt
om de geliefden ook in genade aan te nemen. Ook al mag een mens tot het moment in vrees zijn
of die Hoge keizer of koning Govinda iemand aanneemt.

Als je Govinda ook je geliefde in handen geeft, dan werkt hij ook aan de geliefde waarbij het 



gebed van genade of overgave bij hen ook wordt aangenomen.

Zou men samen met geliefden bij Govinda horen, dan zou men een veilige schuilplaats hebben
waar men ook woont, welke nationaliteit men ook heeft, welk opleidingsniveau men ook heeft.
Immers men heeft de genade gezocht voordat men in het leven een standpunt koos waarbij men 
niet meer geheel voor het doel beschikbaar is.

Zou men dus zelf op het pad bij Govinda aangenomen worden, en nog niet gebonden aan een relatie
dan zijn de relaties die men aangaat ook bij Hem verbonden. Zonder voorkeur van religie of taal.
Immers Govinda is de persoonsvorm van de Schepper, de Almacht, en alle religieuze functies.
Noem dus dat als je het menselijke vergelijkt, hij niet alleen hindi spreekt, maar alle talen op aarde.

Bij Govinda aangenomen worden betekent dan ook dat door die genade alle spirituele vragen, of 
vragen die boven het menselijke uitgaan bij Hem komen te liggen. Een leven van jezelf of geliefden
hoeft geen regels uit een heilig boek te volgen immers goden beslissen ieder moment met hun eigen
intelligentie, en waar wij in beroep of leven afhankelijk zijn van regels, methodes, leerstellingen 
zijn de goden dat niet.

Als Govinda dus een mens aanneemt, worden de geliefden meegenomen in die genade, immers 
Govinda weet dat wij mensen op aarde onze geliefden ook dicht bij willen houden, en ons 
verdedigen als problemen, rampspoed verschijnene.

Als een mens bij Govinda in genade is aangenomen is bij Godswege het leven ook veilig gesteld,
Goden geven geen relaties zonder die te schragen, en geven geen relaties zonder in het oog te 
hebben of zij bij elkaar passen, of de verantwoordelijkheden zijn veilig gesteld. Waarbij Govinda 
als die de Heer van Harmonie wordt genoemd, voor alle aspecten aandacht heeft.

Noem dus zij die in het leven eerst Govinda zoeken of een godennaam die bij Hem hoort, die 
worden zowel gezegend tijdens het leven, als verkrijgen na het leven ook uit zijn hand de genade
die zo mogelijk eeuwig mag duren.

-------------------------------------------

In de joodse mystiek is het dat; als de nacht valt en de joden het paasfeest moeten vieren,
noem dus het bloed van het lam op de deurpost om de straf of het oordeel te ontvlieden.

Het bloed van het lam staat in de mystiek dan voor het offer van Christus, die dan als het lam
door in Hem te geloven de joden redt van de straf of het oordeel. Omdat  in mystisch opzicht 
de bijbel soms verscheidene gelijkenissen verhaalt, die in de totaliteit een betekenis heeft.

Noem dus in specifiek opzicht voor de joden, het bloed van het lam, betekent dat je wordt 
vrijgesproken als je zoals in Christus, het bloed van het lam ziet, en door Christus als het ware
door het geloof aan te nemen, wordt vrijgesproken. Het bloed van het lam is dan ook een betekenis 
van Christus als herder, immers hij hoedde schapen. Het bloed van het lam is dan ook een 
verwijzing dat Christus dat huis, in zijn hoederschap opneemt.

Bij het jodendom heeft het lam Christus dus een betekenis in het verlengde van de tora, over de 
egyptenaren die in de straf deelden, en de joden die door het paasfeest vrijgesproken worden, in de 
hoederschap van Christus worden opgenomen. Het is onduidelijk of de genade van Christus 
voorwaarden heeft, immers ieder gebed neemt hij aan zonder vooroordeel, waardoor iedereen 
Christus zou mogen toenaderen voor de genade die men wenst.



Wel kan Christus als hij de genade toebedeelt een voorwaarde stellen, immers als men eigen wensen
wil blijven volgen, maar Christus wil toebehoren, men daarin wel een voorkeur toont, en als 
Christus de genade aanbiedt wil hij wel dat de gelovige ernstig is in zijn gebed en wens.

Bij het joden dom in mystiek opzicht kan dus zowel het pesach feest met het bloed van de lam op de
deurpost als de gelijkenis over Christus als het lam die zich opofferde om zijn koninkrijk en al zijn 
gelovigen vrij te spreken van kwaad en zonde.

Als dus Joden het bloed van het lam, noem Christus als symbool aannemen, dan worden zij in het 
hoederschap van Christus opgenomen. Die zoals de gangbare mening die genade alleen aan zijn 
eigen joodse volk aanbiedt, ook al was Christus toen nog niet bekend met zijn hoge religieuze status
noem miljoenen volgelingen door de eeuwen heen. Daarom dat die genade is het vermoeden ook 
voor iedereen beschikbaar is. 
--------------------------------------

Enkele uitspraken: Een brahmavit kijkt alleen even overal in de werkelijkheid of het er goed gaat,
vaak dat op eenvoudige manieren de dingen recht kunnen zetten. Als ze dus worden opgemerkt
hebben ze altijd goede bedoelingen. Vaak dat ze ook niet bijzonder worden gevonden.

Iedereen hoopt door een doel vervuld te worden, of door een relatie in liefde beantwoordt te 
worden. Vaak dat men door gebed die waarde wel erin vindt. Immers dan is het niet geheel eigen 
keuze,
Immers soms houdt een godheid zoals bij een relatie de keuze een tijd verborgen. Noem het dat een 
relatie die nog geen persoonlijke omgang kent, een verbinding of verbondenheid legt.

Iedere religie of godsdienst kent kenmerken waar mensen van nature op aanhaken. Daardoor dat 
veel mensen toch een vorm van devotie vinden waar ze zich prettig bij voelen.

Enkele gebeden: Aartsengel Michael neem mij in uw genade op. God ik geef mij aan u over, 
Govinda ik vraag uw genade. Mijn beschermengel ik geef mij aan u over.

Soms is het eerste gebed heel belangrijk en de genade vragen dan bij iedere religie een ingang of 
toegang is. Immers zelfs als men maar drie wensen zou mogen uitdrukken de genade een pad opent 
bij die godheid, en het woord genade een eenduidige betekenis heeft.

Ook als men min of meer niet de eigen zelfstandigheid heeft. dan telt de religieuze devotie toch op 
eigen naam. Immers men is zich zelf gewaar van wat men doet, en tot op zekere hoogte welke 
betekenis het heeft. Een plicht aan het vaderland is net zo belangrijk als een genade of plicht van 
religie.

Zo zijn er heel veel genadevormen, waarbij men meedeelt in de samenleving, en door de 
samenleving zowel gewaardeerd wordt als beloond. Immers veel mensen zijn afhankelijk van hun 
loon om zichzelf te onderhouden.

Een devoot die Brahman als doel neemt, heeft als belangrijke aspecten dat je eigen wensen daaraan 
ondergeschikt worden, dat je in het leven je gevoel doorleeft, dat je een deugd kiest als uitganspunt,
dat je ook belang durft op te geven, noem carriere, rijkdom, eigen roem. Dat je een religie kiest
en de gebedsvormen leert kennen en waarderen. Dat je voor de samenleving een onbaatzuchtige 
houding aanmeet. Om Brahman de hogere werkelijkheid te bereiken, is het dus een doel opzichzelf
waarbij belangrijke woorden ook al staat Brahman er zelf boven en kiest bij iedere adept een andere
weg, wel een beschrijving zijn.



Brahman bereiken is als een eeuwige dienstbaarheid waarbij je zelfs een beloning na je leven eraan 
ondergeschikt ziet. Brahman is zonder naam en vorm, een aanduiding die Brahma heeft gekenmerkt
waarbij zonder naam en vorm in het gebedsleven ook een onderzoek mag zijn.

In het hindoeisme wordt een leerstelling als de pilaar van licht die van de hoogste naar de laagste 
positie gaat. Een van de goden ging omhoog de ander omlaag. Zij wilden kijken in hoeverre het 
inzicht daarbij gegrond was. De ene ging naar beneden en vergat zichzelf en wilde toen weer 
omhoog.

Zo is het dat men Brahman bereikt zelfs als men in zelfvergetelheid Hem als doel neemt. Immers 
als men als het ware buigt of zich voor de goden vernedert dat zij hun genade schenken.

In sommige culturen als men buigt voor een superieur of een guru, dat men dan een gunst verkrijgt. 
Deze buiging aan de goden richten schenkt ook hun gunst, immers men stelt de godheid ook boven 
zichzelf.

De vraag over religie als men bereidt is eigen leven, wil of bestaan op te geven dat de goden 
zichzelf aanmelden in de omgeving om deze bereidheid op de juiste manier de ruimte te geven.
Dit betekent als de religies al duizenden jaren bestaan, ze deze gebeden ook toestaan.

Bij religie als men als het ware zich onvoorwaardelijk wil geven, dat zij dit een hele hoge daad of 
bereidheid vinden. Immers de onvoorwaardelijkheid wordt ook door het hoogste aangenomen. 
Immers als men geen voorwaarden heeft, kunnen de goden als op een pad hun genade aanbieden. 
En als zij een dienst als voldaan beschouwen doorschenken aan hogere niveau’s

Dit betekent dat als men onvoorwaardelijk devoot is, men ook door de toewijding tot aan het 
hoogste niveau kan komen. Immers iedere godheid heeft dan de hele ruimte om aan de adept te 
werken. Omdat alle goden zelf ook bij het hoogste niveau horen zij in hun rol de adept 
doorschenken.

Zo is het niet ongewoon als men een overgave met voorwaarden benoemt om aan de godheid en 
zijn straling te wennen, of te leren vertrouwen, dat men later die voorwaarden in gebed durft los te 
laten of weg te nemen. Waardoor de godheid die aan de adept werkt steeds meer de ruimte krijgt om
die adept in zijn geloof aan te nemen. Immers als een adept een voorwaarde loslaat kan de godheid 
die ruimte gebruiken om door de genade de adept of hoger veilig te stellen, of als werk meer belang 
te gunnen, of aan zijn gezondheid te werken.

Zo is het in het geloof of de toewijding niet ongewoon dat in het leven je voorwaarden durft los te 
laten en de godheid meer leert vertrouwen. Dit betekent dus dat voorwaarden benoemen geen zonde
is. Waardoor de genade ook meer volledig wordt toegelaten.

Net als bij een arbeidscontract voorwaarden worden vastgelegd, in religie benoemen en gaandeweg 
loslaten een geloofstandpunt is. Waarbij de goden zelf kiezen hoe zij de genade behartigen.
En bijna alle religies zeggen dat de goden een persoonlijke relatie met de adept aangaan.



------------------------------------------------

Zo is het in de queeste van en naar Brahman, dat je alles dat je eigen is leert loslaten, niet als 
handeling maar als gebed en als intentie. Immers de goden beantwoorden en behartigen dan zelf alle
stappen.

Zo is het bij Brahman dat je zelfs de vrije wil durft los te laten, als een teken dat je Brahman wil 
toebehoren. Waarbij de aantekening dat je persoonlijk belang dan in het algemeen belang wordt 
meegenomen. Zo is het bij Brahman dat je soms door de slagen van het lot, het onweer dat door de 
kieren heenkomt de feilbaarheid van het eigen leven voelt, maar ook momenten als je begrijpt dat 
een genadegebed een deel van de verantwoordelijkheid in hogere handen neemt. Noem de 
feilbaarheid een deel inlevert voor de beschikking in gods hand.

Zo is het bij Brahman de allerhoogste werkelijkheid, de Almacht die de gehele orde vasthoudt, en 
de Alschepper die als het ware ieder moment alles tot ontstaan brengt. Zo is het de Allerhoogste, 
noem twee religies christen dom en hindoeisme dat zowel Christus als Krishna die behartigen. En 
Krishna zegt een offerande in liefde of met een deugd wordt plechtig aangenomen, en Christus zegt 
alle gebeden worden bij mij in gelijkheid gehoord en getoetst op de waarde die het bij de Vader 
heeft.

Zo is in Brahman’s hand, dat men door verdriet een belangrijk eigendom moet loslaten, maar ook 
bij Brahman dat hij met vaste hand overal uitkomst in geeft. Noem dus dat Brahman zijn eigen 
werk, bij iedere adept ja in zijn hand stevig vasthoudt, en de verantwoordelijkheid van werk zoals 
bij een goede werkgever in de orde is vastgelegd.

Brahman als hoogste werkelijkheid geeft de adept zijn bedoeling mee, die hij zelf bewaakt. Zo 
wordt een trouw werker beloond met de naam van zijn goede werken, en zal zijn werk gestand 
blijven in de toets der tijden. Brahman zonder naam en vorm die een representatie kiest in de lijn 
met het hart van de adept. Noem de studie der wijsheid, Noem de liefde voor kunst.

Brahman die de hoogste werkelijkheid is, als maatvoering met precisie plant, meer nog zijn werk is 
altijd afgemeten met de vaste maat van een nooit veranderend inzicht. Brahman die een adept werk 
geeft, beloont daarvoor met hoge macht.

Brahman als bron leert men in handelen en bidden vertrouwen, Brahman die men toebehoort leert 
men door overgave in eenheid zien. Brahman als aanduiding een heilig grondbesef, dat zich in de 
ziel als verbondenheid toont, in handeling met zelfvertrouwen, en in gebed met eigenwaarde.

Brahman die zijn werk gunt aan de adepten die als het ware zeggen als u de hoogste bent wil ik u 
voor altijd dienen, en als u zoveel macht heeft mag u bepalen op welke wijze. En Brahman als u 
echt bestaat, bent u dichterbij dan mijn eigen hart. Immers u doorstraalt het.

Brahman schenkt zijn zegen.

------------------------------

Over Govinda kan ik zingen, kan ik schrijven kan ik schilderen. Vele kunstenaars hebben dat ene 
gevoel dat zij eraan binden proberen in beeltenissen te vatten.

Een Govinda die als de hoogste, meer dan mens, ja verblindt de velen die macht zoeken, hij 
verschijnt ineens als een mens die machtiger is dan zij, Hij verlbindt hen met vele sieraden en 
macht1svertoon, de hoogste manieren van strategie, van aansturing en van regeringsbesluit.



Een Govinda ja bij de hoogste zangers, roemvolle musici, en meer nog film, hij verschijnt ineens als
een schone sterveling die als bij toverslag bij een ogenblik de mooiste vrouw in een scene verleidt, 
zij allen vinden het wonderbaar een acteur die maar een fragment van een tijdsminuut nodig heeft. 
Om een beeltenis te vatten ja meer nog een blik, een glimlach, en zelfs de actrice blijft jarenlang 
terug denken aan een scene die meer is dan een film, ja zalen vol meer dan zalen vol de wereld in 
zwijm voor een acteur die verschijnt, ja Govinda is het geweest.

Een Govinda de hoogste wijsheidsaanbidders, zij aanbidden een medium, een taal, ja woordenspel, 
meer dan drie woorden op een bepaald moment, hij duidt de diepste zielsgeheimen van schrijvers 
die de kunde in hun ziel dragen. Govinda wordt zichtbaar en als een fluisterspel van woorden, ja zij 
allen vallen in diepe aanbidding neer een spreuk van slechts veertien woorden zij begrijpen het 
eeuwigheids elixer, en zijn verbaast over de fontein van het eeuwig leven. De hoogste 
wijsheidsaanbidders vinden meer dan veertien woorden meer dan hoger dan het hoogste dat zij 
zoeker. Ja Govinda was er slechts even, en meer dan veertien woorden bij de hoogste wijsgeren had 
hij niet nodig.

Een Govinda, ja hij kocht ze allen vrij, met bloed en tranen die niemand achter hen zocht. Hij kocht 
alle slaven vrij nog voordat de markt ze opeiste, en meer nog hij kocht slavinnen vrij die allen aan 
de koning toekwamen, de koning viel in zwijm zijn macht gebroken, slavinnen voor het avondspel 
verloor hij bij spel aan een onbekende die ze vrijkocht. Ja Govinda kocht ze vrij nog voordat zij 
allen door kregen in het leven dat meer dan leven het gevecht. Als je in slavernij bent, dan ben je 
voor het leven niet meer vrij. Govinda ja bij de markt, hij wees ze aan en kocht ze vrij, niemand 
kent de wegen van een bevrijder die persoonlijk, ja de prijs werd niet genoemd werd nooit genoemd
maar vrij liepen ze rond. En vroeg men naar hen, dan zwegen zij, immers hun meester kenden zij 
niet.

Een Govinda, ik bezocht hem eens in zijn tuin, hij had mooie paden bloemen, ja stenen watervallen,
noem robijn, noem diamant, meer nog Govinda in zijn tuin, ik hoorde hem het fluitspel en de 
melodien stegen in mijn ziel, ik vroeg, hoe doet u dat, u koopt ze vrij, u verbaast de macht, en bij de
kunstenaars vallen ze in zwijm. Een Govinda in de tuin, bij het fluitspel vroeg ik Hem, Hij zei, ja zij
die zich eeuwig beloven, zij die oprecht willen dienen voor langer dan een eigen belang kan duren. 
Zij die mij willen leren kennen, meer nog die mij zien in gedaanten die niet bestaan. Ja de deugd 
koop ik overal vrij, en de acteurs die goedheid en schoonheid combineren geef ik een glans van het 
opperste perfecit1e, en zij die woordenspel kennen en combineren met een ethisch beginsel, ja ik 
vat hun inzicht in enkele woorden als een kompas dat eeuwig blijft. En zij die op de markt staan en 
oprecht het leven zien als lot, ik koop ze vrij immers zij zijn geen vijand van het leven. En zij die in 
mijn tuin komen, mijn fluitspel horen, ja zij tot in de eeuwigheid willen werken, en kennen het 
principe van wederkerigheid. Belangeloos werk zonder beloning krijgt de hoogste vorm in een 
levenswijze gegoten die weinig kennen. De ene krijgt een kunstenaars hand, de andere en musikale 
impressie, en een derde schrijft woorden die niemand kent. Ja belangeloos beloon ik hen met eigen 
hand. Meer dan hun dagelijkse leven hebben zij niet, maar binnen die voorwaarfe worden zij 
gezegend. Ja in mijn tuin, wonen zij die zich onvoorwaardelijk geven, ook al kennen zij soms de 
woorden niet. Kom mijn fluitspel is meer dan alleen muziek, de ziel doorvocht gevoedt en door 
klanken op schoonheid gericht, ja de wil tot het goede, en in overgave, en het lichaam met vele 
voedingstoffen zelfs bij de kou draagt zij haar een gewone tijd. Ja kom geniet van fluitspel, want de 
tuin is nabij de middag, en de donkerte geeft slechts rust. Govinda vertelde mij een deel van zijn 
verhaal.

--------------------------------------------



Ik wandelde eens langs een meer, een meer dat in het maanlicht leek als een zilveren glans, noem 
een meer dat men alleen in dromen ziet. Een meer dat men eens in het leven van dichtbij ziet. Noem
dit meer, ik zag drie zwanen statig drijven op het zilvergrijze oppervlak. De maan die haar licht 
scheen en als over het water een pad zichtbaar maakte. Een zilveren pad dat langs de zwanen de 
heldere nacht noem het van het meer dat naar de horizon scheen.

Ik wandelde eens langs het meer, en zag drie zwanen, ik vergeleek ze met de zilvere zwanen van 
Gayatri, en de witte zwanen van Odyseus. Noem Zeus die zijn vertelling meedeelde aan zijn trouwe
held. Odyseus die langs vele mythes vaarde met zijn heldenschip.

Ik wandelde eens langs het meer, en zag drie zwanen. De godin Gayatri, meer dan een godin, ja 
wijsheid als haar kenmerk., zij zag wijsheid als het doel het middel en de bron van het leven. 
Gayatri, zij schonk mij haar glimlach en vertelde mij, door wijsheid schenkt men leven aan een 
doel, noem het levensdoel voor de ene een carriere, voor de ander een gezin, voor een derde 
eenzaam een kunst of wetenschap. Zij verklaarde haar gevoel immers haar wijsheid was mijn 
levensdoel. Zelfs zonder haar naam eraan te verbinden, was mijn studie in haar handen als het 
wijsheid die men zoekt. Velen zoeken schatten van goud, van roem, en van vele mooie zaken, maar 
mijn doel was wijsheid, meer dan wijsheid ik hoorde een eenzame klank, waarheidsvinding zeggen.
Men zoekt wijsheid in de dagelijkse dingen van het leven. Men zoekt wijsheid en de zuiverheid 
woont in haar huis. Men zoekt wijsheid en de vriendelijkheid en hartelijkheid woont in haar huis.

Ik wandelde langs een meer en zag drie zwanen, drie voertuigen van Gayatri, zij alle drie wisten 
over haar wijsheid dat zij meer waard is dan een grote erfenis, meer dan goud. Ja Gayatri zegt altijd 
ik neem een bescheiden plaats met zilver in. Zij die goud zoeken kijken niet, Zij die roem zoeken 
wensen geen omgang met zilver, en zij die macht zoeken stapelen alleen goud op. Gayatri als godin,
als een zwaan in haar handen, als wijsheid om te zoeken maar ook te delen. Gayatri, een godin die 
het hoogste mag worden genoemd. Immers zij die in het hart haar belang voelen als een eigen wens,
worden door haar begunstigd. Meer nog Gayatri, een zwaan in haar handen. Het was een droom 
over een meer. Maar Gayatri is ook wie ik toebehoor. Zij kent mijn opstaan en mijn ondergaan, Zij 
kent mijn daden in de ochtend en in de avond. Zij kent mijn hart, mijn angsten, mijn zorgen maar 
ook de mooie momenten, Zij kent mijn verlangen naar wijsheid die steeds vormkrijgt, is het lezen is
het schrijven. Gayatri deelt de moderne tijd, als vanzelf via haar devotees. Zoals zij voor hen zorgt, 
zij deelt alle genade noem ook van Govinda ja een zwaan in haar handen.

Ik was als het ware bij Govinda in de tuin en bij Gayatri bij het zwanenmeer. Ja ik genoot van 
Govinda zijn fluitspel en hij verklaarde mij een deel van zijn wijsheid. Ja ik genoot van Gayatri die 
als een stilleven in de avond drie mooie zwanen liet zien. Een onvergetelijke avondzon, ja meer nog
een maanlicht die als Zilver een pad over het water gaf. Ja een pad dat ik zou willen belopen, meer 
nog het beloofde meer dan zwanenzang.

Ik was als het ware bij Govinda in de tuin, die zonder woorden zei, die zich aan mij overgeven, en 
zich beloven voor een lange tijd, misschien wel eeuwig, die zijn in mijn tuin en horen dagelijks 
mijn fluitspel, ik verklaar hen hoge zaken die geen sterveling in eigen geest kan denken, die geen 
sterveling van leraren te horen krijgt. Noem Govinda in zijn tuin en zijn fluitspel die meer dan een 
fluit meer dan zilver ja zijn fluitspel lijkt als ware met de mond gemaakt maar komt uit zijn Yoga 
voort.

Ik was als het ware bij Gayatri en het zilveren pad over het meer, ik zag drie statige zwanen, ja zij 
zwommen en wisten van Gayatri dat wijsheid voor hen het hoogste doel, hun liefde werd in 
wijsheid beantwoordt. Hun liefde werd beantwoordt op een zilveren pad. Geen angst die hen liet 
voelen, dat Gayatri ook al zonder zichtbaarheid hen als zwanen een kroon gaf, een ketting, een 



schepter. Gayatri gaf hen wijsheid waarmee zij die achting verkregen zonder spel van rang of 
gradatie. Zij gaf hen zilveren namen ieder die gepast de taak voldeed.

Ik was als ware bij Govinda in de tuin, en bij Gayatri bij het zwanenmeer, ik dacht terug aan een 
prinses die als symbolieke erfenis het zwanenmeer het belang gaf. Ik dacht terug aan de 
leeuwenprins die als het ware op vierjarige leeftijd zei, ik wil de leeuwentest zonder voorwaarden 
voldoen. Echte leeuwen zonder muskus om ze rustig te houden en zonder wachtposten die bij een 
nagel de leeuwen ontdeed van hun macht. Echte leeuwen voor de leeuwenprins.

Ik was als ware bij Govinda in de tuin, hij verhaalde over het eeuwige doel, Zonder naam kan in 
alle tijden gesproken worden, Zonder vorm kan men Hem overal dienen. Ja Govinda verklaarde dit 
eeuwige doel, en zei, als je de teugels in mijn handen geeft. Beloof ik je trouw. Zoals Govinda alle 
adepten persoonlijk in zijn relatie opneemt. Ja zij allen zijn met mij verbonden.

Ik was als ware bij het zwanenmeer, en een prinses gaf haar belangeloze aandacht, en ik zag in, als 
je onvoorwaardelijk leeft. Anderen de zegen gunt die jezelf hebt, dan wordt je uit hoge hand 
beloond, meer nog beloning bij coordinatie van de goden zelf, met als voorwaarde de plicht dichtbij
van moment tot moment voldoen. Van moment tot moment de gevoelens die er zijn doorleven, je 
hart laten spreken, ja tot aan Brahman was mijn doel. Zijn yoga die uit hoge hand beloont.

Ik was als ware bij de Almacht, en zag dat hij vele engelen als dienaren heeft, noem van Gayatri die 
haar representeert, van Aartsengel Michael die het zijn bron noemt, tot aan vele andere namen die 
zich in de orde eronder scharen.

Ik was als ware bij de Alschepper die dan uit de hoogte een naam en rang en symbool geeft. Noem 
het werk dat in het hart ligt om voldaan te worden, als binding met de werkelijkheid, noem als 
symbool de Cheetah die zijn snelle loop op het doel van religie ligt. Noem de rang dat de keizer 
zonder beeltenis zijn gunst geeft, noem de Cheetah geweldloos, en kalm in zijn persoonlijke gage 
opneemt. En de Keizer die zich tooit met wat het volk belangrijk vindt geen eigen wens of belang 
heeft. Noem  de rang van wijsgeer, als een zichtbaar teken, noem als naam bij de Schepper zoals 
ouders een naam geven aan een kind.

Noem als ware Brahman, wie kent hem door te zeggen in verbondenheid spreek ik Hem overal aan, 
en verneem ik vaak wanneer hij tot mij spreekt. Brahman die naam aan eigen naam geeft, Brahman 
die een vorm bevestigd zoals de vorm door ouders aan een kind worden geven. Zoals Brahman een 
functie bevestigd, noem de Yoga van Brahman als werk.

Ik was als ware bij Brahman, en voedde mij overal met zijn licht, ook al had ik soms 
heldengebeden, en soms in angst zei ik verlies mijn zichtbare binding. En soms als bij toverslag
uit hoge hand verkrijg ik zijn genade, kado’s en meer nog geschenken uit hoge hand.

Ik was als ware bij Brahman, en moest bij iedere tijd mijn toewijding in verlenging tonen, om door 
te dringen met mijn stem. De ene godheid zei, het is nog niet voldaan bied het gebed steeds weer 
aan. De andere godheid zei, ik wil een teken van devotie draag toch deze taak. Een derde zei in 
vertaling is het hoogste gebed precies aan die woorden gebonden, tot die klinkt kan ik nog geen 
toenadering tonen. Een vierde godheid vroeg, Hoe kan een mens al die gebeden in de juiste 
volgorde brengen. Ik was als ware bij Brahman, de ene noemt een gunst van overgave op jonge 
leeftijd, de andere zei een gunst omdat plicht dichtbij werd aangenomen. Een derde zei,
geen Carriere, Geen roem, Geen rijkdom, een deugd van binnen en een deugd van buiten.

Ik was als ware bij Brahman en weefde met woorden, meer nog met daden een zwanenlot.



Een lot als men bij de Almacht alles wil opgeven die kans verkrijgt. Noem een zilveren pad over het
meer, Noem als men zich in handen van Govinda wil geven eeuwig belooft te blijven. Ja Govinda 
zegt kom geniet van mijn tuin.

Ik was als ware bij Brahman, liefde beantwoordt, en wijsheid geschonken, ja ik voldeed een prijs, 
en mag zeggen ik ben erbij geholpen, zou ik het terug moeten geven, het is in hoger handen. Bij 
Brahman voel ik verbondenheid. Als hij beschikt wil ik aannemen, ook als ik het lot niet ken.
Ik was als ware bij Brahman, en zei, het liefste wat een mens kan krijgen, noem een relatie geef ik 
als recht bij u uit handen. Zo is Brahman dichter bij dan mijn liefde, en mag Brahman mijn hele 
bestaan mijn ziel, mijn hart vormgeven.

Ik was als ware bji Brahman, en verklaarde mijn lot. Noem het bij God.

-------------------------

Zo is men uiterlijk in zilver met Gayatri verbonden, zij zegt de goudzoekers vinden het niet.
Zo is men via zilver het woord en wijsheid met Gayatri verbonden.

Zo is men innerlijk als goud geen waarde heeft via Narayana verbonden, Hij zegt als je goud 
opgeeft, er niet naar zoekt, ja genade van een leraar hebt, ja meer dan dat jezelf als geschenk aan de 
goden ziet. Ja Narayana is de eeuwige man, van schepper, onderhouder tot aan hij het terug neemt. 
Dan als je eeuwigheid belooft, dan vind je goud innerlijk verbonden. Een overgave die dieper dan 
woorden dieper dan gebeden gaat. Ja in de vrije wil verbonden tot ook de wil opgegeven wordt.

Zo is men gebonden aan een godennaam en verbonden aan de eeuwige essentie en het principe. 
Noem dat Narayana naast Gayatri de weg tot aan Brahman geeft. Brahman die het als offerande 
aanneemt in woorden, en bij getoonde toewijding ja geen mensenlot die het ziet bij een adept. De 
goden nemen iemand aan zonder ruchtbaarheid.

Zo is Narayana als goud innerlijk verbonden, is Gayatri die een plechtige titel als zilver toebedeelt. 
Meer nog Brahman als zonder naam bevestigt de verklaring bij de volledige aanname. En Brahman 
zonder vorm zegt, ieder mens krijgt de vorm van ouders mee.

Zo is Brahman zelf dan ook verklaard, noem Gayatri als Almacht die alle paden kent, en alle macht 
heeft de genade toe te bedelen, daarom in de boeken als hoogste staat aangeschreven. Narayana als 
heilige titel, noem in klein en groter verband de Schepper, Onderhouder en het weer tot zich neemt. 
Noem dus de Alschepper die ieder moment vormgeeft, van begin tot eind en zelfs ongeboren zonder
begin zonder eind als een genade hen opneemt die hij in zijn behagen aanziet.

Zo zei de Alschepper tegen mij, de beschermengel die je persoonlijk pad leidt, die schonk jou de 
genade. Zo zei de Almacht tegen mij je zocht keer op keer naar godennamen om je aan te binden tot
ik mijn zegel aan je gaf en een aantal jaren je gebeden aan mij richtte.

Zo zei Gayatri tegen mij, de wijsheid heb je verkregen maar ook als bruidschat weer aan mij terug 
gegeven. Meer nog als een intieme relatie heb ik je aangenomen.

Daarna zo was het jaren later zei Govinda plechtig ik heb je offerande aangenomen, het was 
onzelfzuchtige liefde, of was het zelf opofferende. Daarom in mijn handen de plechtige uitspraak 
als eeuwig bewijs.



Was het Narayana die bij een oude leraar die ver weg woonde, die de titel mocht aanspreken, ja 
vanuit de hemel was hij ook een guru die de coordinatie leidde, ja alle artikelen en paragrafen waren
in zijn schrijfstijl. Na wroeging eind van de jeugd bij een persoonlijk gebed was hij de aanname.

Was het Brahman als doel die zich na de almacht en de alschepper toonde, ja de gebedsrelatie werd 
opnieuw gebouwd, meer nog diepe verbondenheid, ook al soms de angst, ja een gelofte zelf houden 
is maakbaar, maar het lot en de tegenslag noem een vorm van innerlijke ervaring. Toch is via 
wijsheid en woord Brahman zelf evenals zijn aspecten van de heilige naam nog steeds aan mij 
verbonden.
Wie kent dan de wegen als Rembrandt over religie schilderde en het melkmeisje als het dagelijks 
brood, en bij de nacht was het symbolieke van de Nachtwacht de bescherming, hij schilderde onder 
leiding van de Heilige Geest.

De intuitie als een bron van woorden en in het dagelijkse alle deelopdrachten die aaneengeregen als 
een ketting de adept siert. Die dan tot in de eeuwigheid noem alle goden bij zijn huis binnen ziet.

In de ervaring zijn het wel een duizend keren dat een adept neervalt en fragmenten hoort, van het 
nagebeuren, maar de dagelijkse ervaring noem ook een grapje over de koffie en de koffieman. Ja 
men mag vertrouwen op dagelijks leven en bij Brahman siert de hoogste werkelijkheid ja mijn 
leven meer dan zeker. Zij bestaan en zonder belang, meer dan onbaatzuchtig dienend tot in de 
eeuwigheid als een goede werkgever die zelfs levensonderhoud van persoonlijk in algemeen belang 
doet overgaan. Als men zelf de kostprijs is, schenk het aan de hoogste goden zonder eigen belang, 
geen voorwaarde noemen, dan is het een ladder die tot in de hemel reikt.

In de ervaring leert men binnen dagelijks leven een woord als religie kennen. En het grootste 
geschenk, de goden mij doorstralen. Als een gunstig dieet, die alle onderdelen dient. Noem dus dat 
heiligen het eten met water bereiden. Meer dan stoom hoeft het eenvoudig niet te zijn, maar het 
lichaam goed doorvocht mag voor de goden werken. Misschien in de eeuwigheid dat ze zullen 
zeggen zonder begin zonder eind. Een ongeboren principe die Brahman hogere werkelijkheid deed 
kennen. Noem dus tot aan en met Brahman als bron, als doel, als middel meer nog het dagelijkse in 
zijn hand. Misschien een werkelijkheid die boven de ervaring gegrond de tijd als meetlat kent.

Zo hebben alle goden ja noem aan tot de hoogste rang een geheime voorwaarde, meer nog zij 
hebben een voorwaarde voor hun adepten, volgelingen en devoten. Zij hebben een voorwaarde 
sommigen vertellen haar wanneer zij kunnen, andere vertrouwen het persoonlijk toe, en een derde 
zegt alleen bij een onbekende vraag of taak of test of beproeving kennen wij erna de genade toe.

Ja bij Godin Athena noem de griekse godin, zij beschermt met haar schild en lans, en zij onderwijst 
met de uil die op haar schouder alle inzichten overdraagt. Ja Athena zegt ik neem alleen aan als zij 
het celibaat onderhouden, meer nog ik neem alleen aan als zij in leven en gedachten hun reinheid 
behouden.

Ja bij Godin de Alschepper zij legt een geheime taak in het hart, voor hen die scheiding hebben met 
de kenbare werkelijkheid. Zij geeft haar genade, zij schenkt het levenslicht en haar zelf als bron. 
Ieder moment brengt zij alle het werkelijke voort, de gehele werkelijkheid.

Ja bij Godin de Alschepper, zij schenkt een eretitel gebaseerd op de deugd die gevolgd ja meer nog 
tot vrucht is voor het leven de samenleving maar ook vrucht is voor religie. Noem zij die snel lopen 
bij tegenwind, en bij tegenwerking. Noem een herbivoor die met gemak alle lichten mee het doel 
bereikt, noem ja een carnivoor die bij tegenwind en tegenwerking het doel bereikt. Ja een adept liep 



niet sneller dan de wind, en sprak met de snelheid van het licht, en meer nog zijn wezen was 
onnavolgbaar alle genade gebeden als een duurloop die in snelheid voldaan werd.

Ja bij de Almacht die overal de orde vasthoudt, ja Hij bedt ieder wezen en ook als mens in bij de 
lokale orde. Noem de wet, noem de regel, noem de geloftes maar ook dat zij eigen wens opgeven, 
opgaan in het principe. Noem dus geen eigen leven eisen. Ja de Almacht schenkt zijn houdbare 
naam als hij alle zoeken naar heilige namen voltooid acht. Ja de Almacht een titel die als soueverein
de wet de overheid en de samenleving vasthoudt, meer nog in zijn hand werkt men mee aan een 
edel doel.

Ja noem in het Christendom dat men zich uiterlijk bindt aan vergeving maar ook aan boetedoening, 
en men de eigen beschermengel zonder naam en vorm leert herkennen. Ja bij de eigen 
beschermengel die geen rang draagt geen plek in de orde. Zij bewaakt het levenspad, geef je aan 
haar over en vele godinnen komen haar helpen, ja geef je aan haar over, en alle religies die eerst hun
genade nog niet gunden, zij allen lopen in de rij en in de volgorde om hun ereblijken te schenken.

Ja het roer in eigen hand, ja de zeilen opgetuigd, ja de eigen beschermengel roep haar aan, roep om 
haar genade en geef je over. Dan krijgen alle religies een plaats en in mijn huis krijgt zij een naam.

Een beschermengel commiteert zich niet aan regels, niet aan een godsdienst ja zij geeft naar 
believen, ook als men in de vroege jeugd al koos voor genade. Noem genade van hoger hand.

Ik leerde mijn leven kennen, en ik toetste iedere vraag en inzicht op het belang noem het hart van de
samenleving. Ik leerde van een prinses, ja belangeloze aandacht als methode, ja ik leerde van een 
wijsgeer, als je erdoor heen komt hoef je geen kenmerk of teken eraan te binden. Strijden met de 
ziel om het leed van anderen innerlijk te dragen. Is het genade van het Heilig Hart of de Yoga van 
Brahman, Kijk ik in de stervende ogen van Christus als persoonlijke geste van de Heer. Ja een god 
van levenden, vele zielen kocht hij met een gebed vrij. Ja als ware het onmogelijk soms tiental 
donsveertjes in de winter op het gras gevonden.

Een beschermengel kent voor iedereen die haar herkent een pad naar boven, een vergezicht die men 
op de berg verkrijgt, zelfs in het verkeerde land is zij op haar bergtop te vinden. In haar persoonlijke
genade.

Een adept of devoot die alle genade herkent, ja meer nog bij de ene godsdienst is een engel 
gebonden aan vele voorwaarden, bij een andere religie is het een innerlijke binding. Maar in de 
zekerheid van het ultieme, blijft ondoorgrondelijk ja meer nog welk antwoord men zoekt, blijft tot 
in de alomtegenwoordigheid aan vele namen, of aan een kenmerk die ment zoekt maar nooit vindt. 
Ja meer nog ik ben in de eenheid van de werkelijkheid gebonden, verbonden. Een achting voor het 
lot.

Alle goden en godinnen ja bij monde van God, zoals bij monde van de wet alle wetten gelden.
Een aartsengel die zijn lot aan god geeft, blijft toch echt in genade ja na de kostprijs voor eeuwig 
verbonden.

Alle goden en godinnen en engelen, ja engelen zijn in hun zuivere lichaam bij spontaniteit altijd 
juist verbonden, bij een menselijk lot, ja meer nog bij onvoorwaardelijke overgave. God geeft hen 
een zuiver lot. Men zegt niet hij mag wel of hij mag  niet. Een relatie van persoonlijk belang 
opgegeven in algemeen belang in het lot verweven. Men kan niet zeggen bij de 
ondoorgrondelijkheid het is bij het ene of het andere immers binnen de werkelijkheid is het doen 
zelfs zonder wil verbonden. Schenk dus een levenslot meer dan de beschikking van God, innerlijk 



verbonden, een met de werkelijkheid een keuze is of afwachten, of kiezen, of een gebed voor 
duiding. Maar bij de goden is geen willekeur zonder vrije wil is men voor altijd verbonden.

Zonder vrije wil in het lot der goden opgenomen, bij Brahman in eenheid met de werkelijkheid als 
bewustzijn het doen en gebeuren schouwen. Als een geschenk voor een verborgen heldentaak. Als 
een prins die een arme sterveling beloonde, voor een driehoeksvoorwaarde met een zeldzame 
oplossing. Een zegen voor het gehele leven, een zegen voor Hem in iedere samenleving.

Als een bescheiden man, die levensenergie als werk zag, en een prinselijk lot, in energie een nieuwe
toekomst gaf. Noem dus zilver aan de handen, als symbool en taal. En bij Narayana goud innerlijk 
verbonden. En zelfs bij Brahman zijn lot als kostprijs aan Hem gaf. 

Engelen die in de hemel voor God werken, bij een zuiver lot in een leven blijven zij in genade aan 
God gebonden. Met een engelenlichaam die zuiver blijft, niet aangetast kan worden, zijn zij in hun 
spontaniteit en hun natuurlijke aanleg als engel verbonden. Immers een engelenlichaam kan geen 
kwaad binnen krijgen.

Als een engel een menselijk lot aanneemt, is hij vanaf de jeugd beinvloedbaar, ook door het goede 
en kwade. In een mensenlichaam zullen ze God moeten vinden en hun spontaniteit in hoger verband
moeten trancenderen. Bij spontaniteit kan men wel ook door het kwade beinvloedt worden. Een 
engel met een menselijk lot zal de genade moeten aannemen en door het leven aanGod verbonden 
raken. Als een engel met een menselijk lot zich onvoorwaardelijk in gebed geeft. Dan wordt
zijn natuurlijke spontaniteit, ook aan God in perfectie gebonden.

Een engel met natuurlijke spontaniteit, in een leven als gebed onvoorwaardelijk gegeven verkrijgt 
een hoge positie.

Alle engelen in de hemel, die in hun spontaniteit noem ook vrije wil verbonden zijn, bij een 
engelenlichaam zuiver blijven ook als zij als vanzelf handelen. Dan zijn ze in gods handen en nog 
niet afgeweken.

Als engelen door een menselijk lot zich onvoorwaardelijk geven, zijn zij voor eeuwig zonder feil 
aan God verbonden. Immers zij hebben de genade aangenomen. En vanaf aanname krigjen ze de 
belofte dat zij hun doel zullen halen. De belofte van God zegt dan voor de geboorte als je de genade
aanneemt zal je het volledige doel halen. De tijd en plaats voor de genade is dan voor hen 
onbekend.

Een gebed van onvoorwaardelijke overgave is dan het symbool dat zij zowel hun zuiverheid hebben
als die stap hebben genomen. Waarbij de engel door God aan een orde of plaats wordt toebedeeld, 
waaronder een goden naam, waaronder de engelentaak, en ook welke hulp of richting zij krijgen.

Ze zijn dan in hun bron verbonden door overgave, en in een orde verbonden voor hun werk. Waarbij
God zowel het persoonlijk belang behartigt, als hun werk behartigt. Omdat zij ook innerlijk 
verbonden zijn door de goddelijke wil, verkiest God hun plaats en bereidt via henzelf hun taak en 
hun rang.  God kan dan in hun hart het verlangen wekken waar hij hen in gods bestel opneemt.

------------------------------------------------------------------------------

Zo is in religie een gebed van overgave noem als bewoording dat je in leven en ziel een godheid toe
behoort. Noem dat je de godheid ruimte geeft in je leven om zowel het werk in de samenleving te 
behartigen als de persoon die in zijn ervaring zowel geluk leed, wens en plicht ervaart.



Zo is in religie, de gebeden van overgave, je aan een godheid wijden, van overdracht dat je als het 
ware eigendom wordt. en het ultieme gebed noem in een bewoording die in sommige talen een 
rijkere betekenis hebben. Hierbij gaat het om de intentie die je in woorden een betekenis geeft. en 
die in woorden bij een godheid bekend wordt gemaakt. Noem dan van overgave naar overdracht en 
van overdracht naar offeranden. In het hindoeisme is een offerande een geschenk die niet meer 
terug wordt gegeven. Zo bevestigt Govinda plechtig een gebed en als hij aanneemt laat hij het niet 
uit zijn hand vallen. Vaak als mensen zo'n gebed benutten dat zij of innerlijk in hun gevoel een 
bevestiging krijgen, of zoals soms bij het Christendom via anderen een symbolische uitdrukking 
horen. Zo kan zelfs Christus het soms met een lied bevestigen.

Een gebed van offerande, is dan in een intentie je eigen ziel, leven, het gehele bestaan aanbieden in 
gebed, waarbij je ook weet dat het een eeuwige gelofte is. Noem dat een klooster gelofte het gehele 
leven vult, als intentie vaak bij de aanname vereist wordt. Zo is een overgave ook een vorm van 
belofte. en is een offerande een gebed dat leven en ziel overstijgt.

Vaak dat voor gelovigen en devotees een gebed van offerande als een beloning voelt, immers men 
heeft al ervaring met het goddelijke noem in een taak in een beroep maar ook inzichtelijk in groei 
van de ziel of inzicht.

Vaak dat een gebed van offerande, men vaak in een periode dichter naar de godheid toegroeit, men 
ook beseft wat de waarde ervan is. en vaak als men zich dan belooft, of zich wijdt aan een godheid 
en dat permanent maakt, noem dat men niet meer in eigen hand is, en ook de wil van de godheid 
heeft leren toetsen op zowel wijsheid, waarde, als andere eigenschappen.

In tegenstelling tot slavernij dat veroordeeld wordt omdat men geen vrijheid van keuze heeft, is een 
gebed van overgave als een soort dienstbetrekking, en overdracht dat men zich commiteert noem 
zoals burger van een land worden. Vaak dat offerande dan een innerlijke bevestiging geeft die via de
wil de persoon behartigt, maar ook in uiterlijke zin zeg maar in de genade staat en de godheid alle 
levensvoorwaarden behartigt.

De gelijkenis van een offerande is dan niet dat men dood gaat, of dat men erg ongelukkig wordt, 
maar dat de godheid met zijn wijsheid grote intelligentie maar ook liefde de devotee erna op een 
preciese manier geleidt. Noem dat een godheid als hij de offerande uit gebed aanneemt zowel een 
werksituatie behartigt, zowel dat diegene burger is van zijn land, als de wil van binnenuit.

Waarbij het gebed van offerande, bij een godheid de totale vergeving of kwijtschelding is van alle 
fouten in het leven, zowel de totale aanname er is geen scheiding meer tussen de devotee en de 
godheid, waarbij dus ook het lichaam volledig bij de godheid in aandacht is opgenomen.

Als dat een gebed van offerande de hoogste vorm van recht die nog boven het eigendomsrecht valt, 
ook in handen van de godheid geeft. Zegt men God ik wil eigendom zijn, is het een beslissing van 
de mens of de ziel, is het een gebed van offerande is het zowel namens de ziel, als namens de 
oorsprong van de ziel, immers als gelijkenis in de jeugd van een mens kunnen ouders belangrijke 
keuzes voor hun kinderen nemen, of veranderen als zij denken dat het kind nog niet aan zo'n stap 
toe is.

Zo is een gebed van offerande, zolang een guru leraar, ook Christus het gevoel heeft dat de mens er 
nog niet aan toe is nog verborgen, noem een gebed van overgave en overdracht wel aangeboden en 
aangenomen wordt maar die definitieve stap nog niet. Noem dus dat een offerande bij de leraar ook 
een gevoel moet geven dat de devotee er volledig instaat. Immers zou een devotee een taak krijgen 
en in gevoel ervoor terugschrikken kan een leraar een bepaalde vorm van overgave nog 



terugdraaien en een nieuwe fase vragen om het te voldoen. Een offerande als die in gebed 
aangeboden wordt aangenomen overstijgt dus de verantwoordelijkheid van de mens, van de leraar 
en van de religieuze beleving noem een godheid die de keuze maakt en een offerande altijd voor 
eeuwig wordt gezien.

Een offerande in het hindoeisme is dan vaak van karma afhankelijk, bij Govinda ook van een vorm 
van liefde of deugd, waarna Govinda zelf het karma in het leven legt voor hogere of 
vervolgstappen, en bij Christus die zonder aannemings des persoons beslist zijn aanname vaak uit 
ontferming is.
Immers hij weet van zowel de hoogste hemel, als van het zwaarste lot in de samenleving. Als 
Christus aanneemt is hij ook de zachte heelmeester, de goede herder, en verbonden met de Vader die
in wijsheid nooit boven de mens en zijn kunnen uitgaat. Een Offerande bij Christus is dan een 
zachte die voortdurend de taak en de beleving centraal stelt. Noem dat een Offerande in zijn hand 
ook door Hem verklaard wordt, persoonlijk in de beleving. Zodat een mens weet welk 
geloofstandpunt er is.

Vaak dat bij Christus het gebed wordt vergeleken met de bergrede dat een zuiver hart God zal zien.
Immers een gebed van offerande is een gebed dat bij God heel veel kracht heeft en iemand een hele 
belangrijke gelofte aflegt. Immers men geeft ermee aan de volledige scheiding tussen God en de 
mens weg te willen nemen, Waarbij dus God ook alle fouten die een mens zelf niet meer in 
herinnering heeft kan zien, corrigeren wegnemen en vormen.

Bij Christus is dan een aanname ook een functie in arbeidsfeer, maar Christus kijkt ook welke 
belangrijke wensen, en levensonderdelen er zijn, en omdat het een eeuwige gelofte is, hij meer de 
ruimte neemt om ook de gehele ziel te genezen en een plaats in de hemel te bereiden. Waarbij een 
offerande ook beloning in de hemel ondergeschikt maakt aan de belangen van Christus, die zelf in 
de hoogste hemel naast God zit. Noem dat hij in gods bestel die plaats heeft.

Zo is iedere godheid van iedere religie in bepaalde kenmerken verbonden, aan hun eigen taak bij 
volgelingen, maar ook in kenmerken van zowel soort werk, als hoe ze de persoon behartigen en 
zoals zij in de offerande een gevoel in de ziel leggen.

Christus die een offerande als gebed aanneemt dus geen hoge eisen stelt, geen taken die de mens 
zelf niet wil of kan dragen, en Christus in zijn persoonlijke relatie ook met gelovigen de mens kan 
onderwijzen, overtuigen, en kan spiegelen aan het belang van de mens zelf maar ook van God.

Waarbij Christus ook zegt dat alle religies terugvoeren tot de goddelijke essentie, en hij een zijde 
heeft gekozen, vanwege het belang in die tijd, om zowel veilige namen, geloof als behartiging te 
kiezen, als zegt dat een offerande bij Hem aangeboden de gehele genade mogelijk maakt.
Noem dus een vorm van genade die als volledig wordt gezien. Men na zijn offerande geen 
deelofferanden aan allerlei goden hoeft aan te bieden.

Iedere religie draagt wel eigen kenmerken omdat iedereen in zijn karaktertype een vorm van devotie
heeft, sommigen willen zich meteen helemaal geven, anderen willen iedere stap of eigenstap 
overwegen, en een derde heeft geen kennis nodig maar een vorm van bemoediging. Zo is het dat 
Christus ook in Gods bestel zijn eigne plaats heeft.

Zo noemt Christus God ook de Schepper en de Almacht, en zegt in het hindoeisme die twee 
aspecten een eigen naam te hebben noem Brahma en Gayatri. Zo kenmerkt een religie door 
eigenschappen van een goddelijke essentie een betekenis en een plaatsaanduiding in gods bestel te 
geven, maar is wel de intrinsieke waarde noem dat de Schepper de aarde heeft gegrondvest wel 
altijd aan een eenduidige titel gebonden. Noem dat men niet twist over of een hindu Brahma of een 



God en Schepper functie diegenen zijn geweest die de aarde hebben afgemeten, gebouwd, en de 
wetten en wijsheid hebben meegegeven.

-----------------------------------------------------------------

Een driehoeksvoorwaarde kan men alleen oprecht doorkomen.

Deze driehoeksvoorwaarde zoals een titel kan zijn is dus als iemand die een belangrijke status heeft 
zoals in dit voorbeeld op vreemde grond is, en normaal in zijn status dus zowel belangrijk is, een 
hoge rang heeft noem als voorbeeld bij een koningshuis hoort. en nog niet de gehele ervaring heeft 
om in alle situaties veilig te zijn. Soms dat een vijand dan een hele hoge intelligentie inzet om het 
kwade te veroorzaken soms dat zij dus een hele ingewikkelde strategie volgen om zoals in dit 
voorbeeld een prins zijn leven te ontnemen. Deze prins was er dus niet bedacht op, en in de nood 
van de situatie moet je proberen er doorheen te komen. Omdat het een driehoeksvoorwaarde had.
Noem dus drievoudig vrijgesproken te worden om gered te worden. Noem dus niet alleen van 
buiten maar ook uit eigen wil of kracht.

Deze prins is dus wel met een hoge status, wiltrancendatie als die mogelijk is en benut wordt naast 
die situatie redt ook het gehele leven en bestaan blijft gelden. Noem dat deze prins dan in normale 
omgeving geen hogere bron aan mocht nemen, volgens de theorie, en door het wel te doen in nood 
ook in zijn keuze van noem afhankelijkheid van een bron buiten zich gerechtvaardigd werd.

Normaal zou een man in zo;n nood situatie adviezen binnen zo'n conflict van nature niet 
overnemen, maar omdat het meisje en aardig was en geen territorium had, met het advies wel 
aangenomen worden. Als bij zo'n driehoeksvoorwaarde het meisje eerlijk is en oprecht probeert te 
helpen, en zij natuurlijk nog jong is en zowel zij als haar gemeenschap niet over filosofie en deugd 
weten dat haar voorwaarde als ware onbevangen en zonder voorkennis werd vervult. zij hoefde haar
gedrag en spontaniteit niet te verklaren om gerechtvaardigd te worden.

De prins in die zin had zich niet kunnen voorbereiden, en daardoor was hun strategie in hun ogen 
zeker, maar omdat zij geen rekening hielden met lokale hulp dat zij daardoor in hun 
kwaadwillendheid in de resultaat van de situatie niet effectief waren.

Als dus de prins zowel thuisgekomen, zowel zijn wil getrancendeerd als dat het koningshuis zag dat
er toch zwaktes waren, zowel de driehoeksvoorwaarde vervuld werd als andere genade daardoor 
legitiem werd. Het kwade zegt soms zelfs zo'n gebed is niet gerechtvaardigd, maar als een 
koningshuis volgens eigen regels gerechtvaardigd wordt, zij niets kunnen inbrengen.

Net als de regel, als iemand eerlijk is, binnen de wet blijft, geen verklaring hoeft te geven over 
gedrag, immers pas als iemand in gedrag buiten de regel gaat vraagt men een verklaring. Noem dus 
het oprechtheidsbeginsel.

Deze prins is natuurlijk goed thuisgekomen, en zijn vader als koning gaf hem een mooie titel, en 
door zijn wil trancendatie wordt hij om advies gevraagd om zijn kompas te testen, immers als een 
prins ethische beginsels volgt, hij zowel koning mag worden als een wetboek mag schrijven.
Deze prins herinnerde zich het meisje, en gaf haar een bijzonder geschenk, zij kreeg als bevestiging
van haar reinheid een witte roos, ze kreeg een zilveren embleem als beloning en zij kreeg de gunst 
om in de vriendschap van het koningshuis opgenomen te worden. Noem dus dat koningshuizen 
soms een geste doen, en zij ook de goden van haar lokale cultuur mocht toenaderen in overgave, dat
bij vrouwen soms alleen door hun echtgenoot mogen worden toegestaan.



Een driehoeksvoorwaarde kan men vergelijken met een prins die in een arm land op lokale grond 
noem een dorpje door zijn wachtposten wordt verlaten, welke reden ook, de prins die dan zowel 
door de wachtposten is verlaten als door hun eigen koning wordt beschuldigd van een dreiging 
tegen het eigen koningshuis. dus zowel bescherming, functie, als de derde dat lokale bevolking hem
beschuldigt van geestendrijverij, noem dus een zonder in hun primitieve cultuur en beleving van 
godsdienst.
Een prins die dan op die manier in nood zou zijn en bij wijze van spreken vlucht naar een lokale 
eetgelegenheid en iets drinken koopt om zijn opties te overwegen. Ze in hoger verband zeggen dat 
van koninklijke bloede met blauw bloed altijd de juiste keuze zou maken.

Die prins zou dan in de gelegenheid een meisje zien zitten die daar vaak een eenvoudige maaltijd 
benuttigd, het meisje zou hem zien als een normale dorpsbezoeker uit een ander dorp en zeggen 
volgens onze cultuur mag je je gewoon aan je eigen goden overgeven, in het vertrouwen dat een 
dorp verder de overgave aan andere goden worden gericht met dezelfde intentie en dezelfde 
godenbeschrijving. Deze prins die dan die gelegenheid krijgt, en zowel door eigne familie is 
verlaten noem dus zijn koninklijke status kwijt is en dan niet onschendbaar is in zijn blauw bloed, 
door zijn wachtposten is verlaten dus niet weet hoe hij hulp moet halen, en door de religieuze 
beschuldiging niet durft te vertrouwen op gebed. Immers soms worden ze bang dat door zo'n reden 
de goden niet alleen het gebed niet verhoren maar ook de schuld bij de persoon leggen.

Deze prins die als het ware van het meisje zich aan zijn eigen goden mocht overgeven, noem in 
vergelijking het hindoeisme op niveau van Gayatri of Brahma, die als de godin van wijsheid wordt 
gezien, en de Schepper die door zijn neutrale functie in iedere religie eenzelfe rol heeft.

Deze prins die van het meisje die toestemming kreeg, daardoor in de primitieve cultuur 
vrijgesproken zou zijn immers als men van een maagd, meisje een gebed mag spreken door een 
zuivere witte roos is vrijgesproken binnen de cultuur. Dus zijn gebed van overgave mocht.
Omdat hij door het koningshuis zou zijn afgewezen in na zijn gebed van overgave het gevoel kreeg 
dat er meer aan de hand is dan een directe vorm van dreiging tegen een prins, en de derde dat 
zijnwachtposten wel weg waren maar hij zijn noodmelder de batterij kon omwisselen.

Deze prins met een driehoeksvoorwaarde noem dus uiteindelijk thuis kwam en zowel verklaard 
kreeg, als de toestemming kreeg om dit meisje een mooi leven te geven.

Een driehoeksvoorwaarde op die manier kan men alleen oprecht doorkomen, en de oplossing wordt 
altijd binnen de dreiging door de tegenstander als onmogelijk gezien. Als men zegt dat blauw bloed 
onschendbaar is zou de verantwoordelijkheid tegen het volk volgens de rol in juistheid verricht 
worden, en blauw bloed als onfeilbaar zou binnen de eigen wil als vertrouwen op juistheid gezien 
worden.

De vierde voorwaarde buiten de driehoeksvoorwaarde is dan, dat een man in zijn functie binnen een
hierarchie geen advies binnen een conflict van een andere man mag aannemen, maar als een meisje 
het aanbiedt als het ware zonder rangvergelijking wordt aangeboden, en een prins dan zelfs volgens 
eigen koninkrijk daarin wordt vrijgesproken, noem dat vrouwen van nature in bepaalde mate 
ondergeschikt zijn ten op zichte van mannen. Noem dat wij in christelijke tijden ook volgens een 
heilig boek vrouwen onder mannen scharen.

De redding van een prins volgens deze beschrijving dus een driehoeksvoorwaarde is geweest die 
men als kans zeldzaam krijgt, noem dus overmacht het lot en zonder strategie van het meisje of de 
prins. Noem dus de prins die gered is, zowel thuis is gekomen als door zijn gebed van overgave in 
nood gerechtvaardigd. Immers kkoningshuizen zeggen soms dat een hogere bron aannemen niet 
mag, maar ze in nood wel alle middelen mogen gebruiken om gered te worden. Noem dus in zijn 



gebed van overgave een wiltrancendatie, en daardoor in zijn eigen koningshuis een hogere bron en 
functie krijgt. Immers door overgave wordt zijn leven op hoger niveau benut.

----------------------------------

Zo is dus dit document van Angali Art aan godin Ammam Angali vernoemd waar ze altijd benoemd 
worden als dochteren der tijd. Immers een moeder gelooft in wezens de kennis geven om in het 
leven meer te kunnen, waar een vader de orde beschermt en inzet beloont. Ammam Angali gelooft 
dus in mensen houvast geven en als het ware voeden om in de dag hun best te doen.

Een dochter der tijd is dan in haar afhankelijkheid dus als ware met de moeder verbonden.
Waar Kala Bhairava een koning is, en mensen stimuleert om in het leven een positie te bereiken, is 
de moeder Ammam Angali om te voeden en iedereen gelijkwaardig een beginsel of bron mee te 
geven. Waarbij sommigen meer bij hun moeder te rade gaan en andere graag bij hun vader achting 
willen bereiken.

Het verhaal over deze prins heeft natuurlijke diepere betekenissen waarbij het gestimuleerd wordt 
om een betekenis te vinden die binnen het eigen bestaan een betekenis krijgt. Noem dus dat de 
persoon boven de waarde staat die men bij anderen eraan hecht.

Ammam Angali wil dus het persoonlijk belang benadrukken, waar Kala Bhairava het 
maatschappelijk belang benadrukt. Omdat tijd een eenduidig begrip is, zowel de moeder en de 
vader functie van tijd daarin in eenheid zijn. Zoals men als men trouwt het gevoel heeft dat men 
heel bijzonder is voor elkaar. Waar anderen dan zeggen, hij of zij is een normale collega, hebben 
geliefden vaak een gevoel dat zij voor elkaar in de wieg zijn gelegd.

Zowel de aanvullende duiding, dat als je door een koningshuis beloond wordt, kies geen goud maar 
zilver omdat zilver viervoudig is. Noem zuiverheid, Noem achting, Noem vriendschap en noem 
bescherming. Waar goud zijn waarde vindt in luxe, roem, en financiele waarde.

-------------------------------------------

Als onderdeel van de queeste is voor mij zowel veiligheid, gezondheid en een basisbestaan 
belangrijk. Immers gezondheid als veiligheid in gevoel, als veiligheid bescherming in 
maatschappelijk opzicht en basisbestaan voor de dagelijkse uitgaven en kansen om kleine mooie 
dingen te doen en beleven.

-----------------------------------

Als ware er heiligen en engelen een goede raad willen, in de eenvoud van het bestaan is er altijd een
woord te noemen.

Men wordt altijd afgemeten aan de grens van de sociale conventies, in het dagelijkse leven, dat 
zowel in goede tijden is en slechte tijden een anker is.

Men noeme een bron of gebed van overgave om mensen een eigen trancendatie van de wil te 
gunnen, vaak als men genade via de buitenwereld of de werkelijkheid krijgt men het mag benutten 
zonder extra voorwaarden te hoeven vereisen.

Men vrage dus zilver als beloning. Immers goud draagt men in eigen hart en ziel. en komt naar 
buiten door altijd je best te doen binnen de mogelijkheden van bestaan, en door te zoeken wat de 
beste bron is binnen het leven, waarin de ziel haar vervulling in bewustzijn heeft, het hart door zich 



te verbinden aan het hart van de samenleving of religie, en het lichaam door alle kansen op genade 
te benutten.

Karma gaat dan bij mensen altijd over de beleving, wie men zelf is, en welke kansen men benut, 
noem dus altijd binnen de regels van de samenleving. Noem dat filantropie en onbaatzuchtigheid 
hoog worden aangeschreven.

Tegen koninginnen zeg ik dat celibaat een hoog geachte deugd is. en als zij puur is, een grote kracht
heeft en blauw bloed als vanzelf tot vervulling komt.

Tegen koningen zeg ik, gevoel en intuitie als een informatiebron te benutten en respecteren.
Waarbij vrouwen in gevoel boven mannen staan, maar mannen in maatschappelijk opzicht 
daadkracht hebben en als zij een positie innemen die beter behartigen vanwege hun belang waarbij 
zij in hun eigen leven ruimte mogen geven aan vragen die een ander beginsel nodig hebben.

Tegen keizers zeg ik dat ieder persoon die bijzonder is een vermogen heeft dat boven het gewone 
staat van een onfeilbaar oordeelsvermogen, tot een trancendatie van de wil, noem dus gebed van 
overgave, waarbij iedereen altijd een drempel heeft. en vaak het uitspreken al een hulp is.

Tegen keizerinnen zeg ik, in hogere koningshuizen is het gewoon een partner door een 
overheidsdienst te laten zoeken, noem een agent of scout, bij keizersfamilie vanwege hun hoge 
macht en niet gecorrumpeerd willen worden zijn het een vorm van indiase uithuwelijking immers 
ouders kunnen dan de integriteit testen en als een kind opgroeit in het besef wie de partner wordt. 
Noem regelmatig daarin wordt geinformeerd en ouders keizers en keizerinnen het op waarde 
toetsen het een houdbare manier is van toewijzing immers een keizer is zelfs boven het belang van 
koningen die bij andere koningen een oordeel hebben verheven.

Noem dus een keizer die geen eigen voorkeur heeft maar zich tooit met wat het volk belangrijk 
vindt. Noem dus dat een keizer zijn macht zowel expliciet kan dragen, als naam op aarde of in een 
samenleving of die impliciet draagt noem als spirituele eigenschap.

Tegen de Allerhoogste macht zeg ik, wordt toch onderdeel van de Almacht.
Tegen de Allerhoogste persoon zeg ik, ga toch in verbinding met het principe.
Tegen de Allerhoogste werkelijkheid zeg ik, laat liefde toch een plaats hebben in het bestaan.

---------------------------------------------------------------------------------

Zelfverwerkelijking betekent in het leven ruimte maken voor zowel wat je graag doet zoals science 
fiction boeken lezen, als een middel vinden tot ontwikkeling van de ziel, noem bepaalde filosofien 
bestuderen, of bepaalde levenswijzen onderzoeken. Noem ook het eeuwige naast het tijdelijke in het
leven toelaten.

Noem de sociale conventie bij ieder mens en wezen een veilige grens is.
---------------------------------------------------

Het substraat van de werkelijkheid heeft dan een aanduiding om ernaar te verwijzen,
Noem dus zonder naam en vorm, immers namen kan men spreken en vormen kan men aanwijzen.

Noem dus zonder naam omdat alle goden en engelen een naam dragen, en zonder vorm omdat men
zowel in traditionele en culturele kunst afbeeldingen maakt bij een naam en vorm.

Noem het substraat van de werkelijkheid ook bereikbaar door Ik geef me over te zeggen.



Noem dan dat men vaak een gevoel verkrijgt van harmonie, dat men in het leven alles
in volgorde krijgt, en men problemen aanpakt op een manier die vaak door de omgeving
als kans wordt gegund.

Noem ik geef me over zeggen ook aanduidt dat men in verbinding treedt met het hart van
de werkelijkheid. en ook door die overgave hulp en geleiding toelaat. Als men die frase zegt
zonder tegen iemand te zeggen men vaak een vorm van gebedsverbinding ervaart waardoor
zelfs opening komt in zaken waar men het gevoel had geen invloed te hebben.

Een overgave is dan een binding van ziel tot ziel, die vaak religie, of verbinding wordt genoemd.
Een overgave is dan een binding die zijn bewijs in de daden legt, en die door de meetstaf van deugd
te herleiden is naar de mate van zowel inzicht, de basis van goede keuze en de kansen die men 
krijgt.

Een overgave is in iedere religie een gebed die een mogelijkheid mag zijn en ook als mijn voorkeur 
ook zonder voorwaarde mag worden uitgesproken of gefluisterd. Waarvan men in de werkelijkheid 
uitgaat van de alomtegenwoordigheid en het principe dat het gehoord wordt.

Ook zonder tussenkomst van personen of instanties.

Het substraat van de werkelijkheid is dan het doel van het hindoeisme waarbij men de bevrijding 
ervaart dat men geen zorgen heeft en een hogere kracht die binnen de werkelijkheid bestaat de 
leiding krijgt.

Het substraat van de werkelijkheid omdat men geen personen of goden aanwijst het ook behartigt 
zonder de voorwaarde van een orde, bedrijf groep of benaming en deze kracht dan wel iemand een 
positie kan geven bij een groep organisatie of belang noem ook met naam en of vorm.

Het substraat van de werkelijkheid is dan bereikbaar door als uitspraak ik geef me over te 
benoemen.

Naast deze vele vormen van toewijding zijn er vele paden die overal in de werkelijkheid, tijd, en 
alle plaatsen legitiem zijn waarbij vaak sommigen die de queeste oppakken  er een mate van 
vervulling in vinden. Noem dus een schatkist vinden in een vreemd land met een waarde die alleen 
zij herkennen. Waarbij zij als zij die delen vaak worden bevestigd in de waarde.

--------------------------------------------------------------------

Zoals men in de karate vechtkunst de kleine jongen probeert op te leiden noem van de grond tot een
kunstenaar die op het juiste moment, de juiste actie kiest.

Zoals men in de karate vechtkunst eerst tot nederigheid en bescheidenheid gebracht moet worden en
de kleine jongen jarenlang bezig is om eenvoudige taken te vervullen noem beseft dat het leven niet
op eigen kracht of roem gebaseerd is.

Zoals men in karate leert dat in de tijd er een kracht verborgen is die alles tot in precisie in het leven
brengt, en elke daad afgepast op deze kracht tot het voleinde leidt.

Zoals een karate kunstenaar in het gevecht vertrouwt op zijn kracht in relatie tot spontaniteit en de 
macht om in een situatie steeds een leidend motief te vinden.



Zoals een karate kunstenaar in het gevecht de vijanden, als bij hogere coordinatie allemaal na elkaar
mag afslaan, en in zijn kunst de eenvoud toont van een man die steeds een ding tegelijk doet.

Zoals een karate kunstenaar noem bij de moeillijkste gevechten de leraar op het juiste moment de 
achterwacht geeft, de gevechten uit schaduw positie behartigt, en moed geeft als alles verloren lijkt.

Zoals de karate kunstenaar de tijd zelf een gevecht opdeelt en de kwalijke kant binnen hun strategie 
door een seconde af te wijken de goede vechter de overhand geeft, noemt de echte karateka die in 
eenheid met de tijd, en eenheid met harmonie ieder gevecht als ware daad per daad en waarneming 
per waarneming afpast. Noem een karateka die zijn scholing doorgeeft, maar ook de adept zelf tot 
karateka wordt, en zijn meesterschap doorgeeft. Deze mythische kracht beschreven in de karate, in 
iedere wetenschap een ultieme vorm van meesterschap is. Die ieder moment het zijne geeft. en waar
anderen falen door hun strategie of onvermogen, deze eenheid met de tijd zijn genade schenkt aan 
allen die zich openstellen in het leven voor een eeuwig doel.

Een eeuwig doel in lijn met hun hartewenst of de ziel die zij van binnen voelen.

De karateka die ieder gevecht voleindt, en door de kracht van eenheid met de tijd
de vijanden soms door een seconde af te wijken overwint, en de vijanden door hun
strategie gevangen in hun bedoeling, door de karateka, in zijn eenvoud overwonnen.

Noem dat men bij het gezelschapspel schaken altijd de witte steen moet kiezen,
immers men wint ook als men verliest altijd de hemel, en zij die daar wonen.

De Karateka als voorbeeld van zichtbaar meesterschap die in alle wetenschappen
deze manier van werken heeft, noem hart en ziel. Noem in-line zijn,
Noem meer nog je hart in de werkelijkheid zoeken.

Noem ook met kleine dingen tevreden kunnen en mogen zijn.
Noem ook het doel vinden in wat men naar zich toe krijgt,
Noem ook het leven vinden in wat men zelf belangrijk vindt.

Noem dat karma over de ziel gaat, diegene die ziet en waarneemt.
Noem dat karma over het hart gaat, over wie je bent wat je doet,
en waarom je het doet.

Noem dat al het leed waar je geen invloed op hebt, in goedheid verdragen
ook een schuld vrijkoopt die niemand ziet, niemand een naam kan geven.

Noem dat meesterschap begint bij het zeggen van: Ik geef me over.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik sprak eens met een koningin ja zij was vele jaren oud en in haar contact met burgers leerdde zij 
dat gevoel boven woorden staat. en zij verhaalde mij over de kracht van de ziel.
Dat als men als ware een huwelijk met de eigen ziel heeft, haar belang voorop stelt
Noem ja de ziel belangrijker dan eigen lichaam, meer dan belangrijker dan het lichaam van anderen.

De koningin zei tegen mij, ja gevoel staat boven woorden, als ze voorwaarden stellen zijn het 
woorden zij kennen niet het gevoel van de ziel, zij richten zich op uiterlijk en uiterlijke 
voorwaarden.



De koningin zei tegen mij, zou je honderden jaren oud zijn geen relatie hebben gehad, en niemand 
zou gevraagd hebben ken jij iemand, zie jij iemand ontmoet jij iemand, dan zouden zij in jou een
relatie en partnerschap zien alsof je ieder woord in de relatie zegt, en ieder gevoel afdekt noem 
iedere ruzie bijlegt. Ja zij zei, als zij je lot niet kennen, raden zij ook niet dat je geen relatie hebt 
gehad. Noem dat woorden lager dan gevoelens zijn en een vrouw zich indirect mag verdedigen ook 
met het woord.

De koningin ik spraak haar slechts even zij zei, voor vrouwen is zuiverheid een keuze, zolang zij 
zuiver willen zijn zonder voorwaarde zijn zij opgenomen in die bron. Zij zei over vrouwen, ook als 
zij na enkele keren inzien dat liefde voor hen geen doel is, geen levensinvulling meer nog bij hen 
geen geluk schenkt, en zij kiezen voor zuiverheid, noem een keuze die zijn duur bevestigt. Ja zolang
zij ervoor kiezen hebben zij als in een medaille, meer nog een ketting, een armband of een ring met 
een witte roos. Draag die witte roos alleen van binnen in de ziel, want als zij niet kennen met of 
zonder relatie dan zien zij niet de kracht van de ziel.

De koningin zei tegen mij ga het huwelijk met eigen ziel aan, schenk haar gevoel meer waarde dan 
woorden kunnen, en schenk je ziel ieder moment ja het licht van de zon, het licht van de 
werkelijkheid, immers vele demonen zien allerlei zaken die in de ziel in de zon geen waarde 
hebben.

De koningin zei, leer toch de ziel vertrouwen schenk gevoelens bij geliefden en ouders het daglicht 
en leer haar toetsen, want ieder gevoel dat getoetst betekenis krijgt, blijft tot in de eeuwigheid ja in 
de liefde van de ziel verbonden.

De koningin zei verder, het huwelijk van de ziel schenk ik als een uiterlijke verwoording, maar het 
is een innerlijk inzicht, en leer haar te vertrouwen, meer nog een huwelijk schenk je 
onvoorwaardelijk je aandacht, en je leert jouw belang zonder voorwaarden geven, en de ziel en haar
huwelijk schenken vele wondere inzichten, ja vele volkeren komen zich melden, meer dan inzicht 
zoeken zij vertrouwen, dat zij met hun huwelijk met hun ziel in jouw vertrouwen ja meer nog een 
inzicht vinden.

De koningin verklaarde haar inzicht en zei, je kent mij niet ,want je ziet mij slechts een ogenblik, je 
zal denken dat ik meer dan koningin misschien wel engel ben, maar een lichaam is maar een vorm, 
en een naam is beide door ouders gegeven, je ziet zelfs bij vreemden niet, wie de ziel is die erin 
woont. Dus het huwelijk met eigen ziel, is het belangrijkste op aarde.

De koningin zei, ja geef je over, als een deugd, geen naam geen vorm erbij zien of noemen, immers 
de kracht van de werkelijkheid is alles dat men nodig heeft. en een overgave in liefde wordt altijd 
aangenomen. Zij zei, een overgave is als een verbintenis, de ziel schenkt zijn licht en het huwelijk 
als een gouden bron van binnen, vele onderdanen gaven hun leven, maar zij ervoeren niet het geluk,
zelfs als zij duizenden gouden staven, vele heldendaden, ja alleen bij overgave zonder naam, 
verkregen zij de bevestiging en het vertrouwen dat zij in die eeuwige bron opgenomen, van waarde 
kregen en meer dan waarde het huwelijk van de ziel. tot in eeuwigheid.

De koningin zei, je ziet me maar even, maar een inzicht als deze, schenk haar daglicht maar deel 
haar alleen met die je vertrouwt, en meer nog schenk haar als een edelsteen aan je beste geliefden, 
misschien je kinderen, of je vrienden, maar alleen als jij ze vertrouwt.

De koningin schonk haar huwelijk met de ziel, als inzicht ja meer nog een edelsteen die bij dure 
prinsessen, meer nog bij hun geliefden in de ziel woont, en als een eeuwige binding steeds sterker 
wordt. Ook bij tegenslag durft men verder te kijken dan een strijd, een weersvoorspelling of meer 



nog tegenslag zonder naam. De koningin verklaarde mij de bron van blauw bloed en verklaarde mij 
erna van adel.

De koningin zei tegen mij, als zij in de hemel wonen hebben zij vaak zoveel woorden van goede 
raad, voor allen die nog naar de overkant zwemmen, en voor hen die nog de goede weg willen lopen
en voor hen die nog zoeken naar dat ene goede advies dat levens redt, banen schenkt en meer nog 
de ziel haar licht geeft. Zij zei ik schenk een woord aan een prinses, ik noem haar ja in vele 
woorden en vele klanken zegt zij ik heb geen naam maar mijn aandacht is belangrijk.

De prinses die nam het woord en zei, overal waar ik kom, ja eerst was ik bedacht op status, zij die 
belangrijk zijn hebben tijd nodig, en zij in hun kostprijs verdienen haar vaak het eerst, zij die hoog 
zijn schenken hun tijd ja alsof goud vele monden niet voedt maar de enkeling op grond van 
uitverkiezing haar waard is.
De prinses zei, ja eerst was ik daarop bedacht, maar ik zag sommige monden sluiten, en meer nog 
ogen keken alsof zij in die omgeving niet welkom waren, alsof je met vele mensen in een tuin loopt 
maar zij die van schoonheid genieten, eerst vragen hoe duur is het om deze bloem te zien. Ja ik zag 
hun vragen om aandacht, en ik zocht hen in hun aandacht naar wat zij wilden.

Ja de prinses zei, ik schonk hen toen waarde door te zeggen, in deze tuin zijn vele mooie bloemen, 
en wij vragen iedere tuinman om speciaal hen water te geven en niet meer op de bordjes en namen 
te letten. Zij allen zeiden ja dat is gunstig want mooie bloemen ook al zonder dure naam verdienen 
ook meer dan een ogenblik van waarde.

De prinses zei erna zag ik in, dat ook de bloemen die niet mooie waren en vechten voor een bestaan,
meer nog zonder bordje maar soms ook in stekels of tere scheuten ja zij verdienen aandacht in even 
vele mate.

De prinses schonk mij ook haar aandacht en via de koningin verhaalde zij over haar inzicht ja 
schenk toch zonder eigen belang zonder voorwaarde van kostprijs of tegenwaarde je aandacht, Meer
nog schenk een blik aan hen die tekort komen, en schenk wat van je tijd die tijd in mindere mate 
lijken te hebben. Ja zij schonk belangeloze aandacht ook al was het een kort moment.

De prinses ja zij schonk haar aandacht, vele ziekenhuizen vele arme landen, meer nog zij ging zelfs 
in de moeillijkste gebieden op bezoek, meer nog vroeg hen naar hun ziel en zei, zielen op aarde zijn
evenveel waard, vecht voor je bestaan, maar geef je er ook aan over want het leven is niet alleen 
maar een beroep van soldaat zijn, het leven is ook liefde delen met hen die je dichtbij zijn, en 
misschien in je baan vervulling vinden. Krijg iedere avond dan een voldaan gevoel, welke baan of 
arbeidsplek je hebt, welke rang ,stand of plaats je in de samenleving hebt.

De prinses ja bijna alsof zij vanuit de hemel haar liefde en genegenheid op aarde nog wou geven, 
schonk als ware stem aan de klank van een oude koningin. Ja een prinses die vanuit de hemel ja als 
ware het een koninklijk lot nog eenmaal een woord schonk. Ja een leeuwenprins zat ernaast en zei,
ja woorden van grote waarde, meer nog een lot gekozen uit een duizendtal een witte zwaan, 
misschien een witte zwaan die eens van minder waarde leek, maar door belangeloze aandacht ook 
in die mooie tuin een plaats kreeg tussen vele mooie bloemen.

--------------------------------

Ik droomde over een engelen orde en zij vroegen welke voorwaarde zou de engelenorde moeten 
krijgen en ik zei, de voorwaarde van kinderen ligt hij hun ouders.

Ik droomde over de orde en zei, ik erken de overheid boven mij, en ik erken de vorst boven mij.



Ik droomde over de mens en zei gevoel is boven woorden, en ik vraag naar je gevoel, zij kregen het 
inzicht dat hun gevoel voor henzelf waarde had en werden bevestigd in deze eeuwige bron.
Ik sprak met een koningin in zei, de onschendbaarheid in uiterlijke zin is een gebed van overgave in
innerlijke zin, en bij een vorstenfunctie en onfeilbare wil wordt een engel geboren, die in de hemel 
ook grote macht draagt. Waarbij de koningshuizen boven het volk staan als een zuiverheid die zij 
hebben behouden hun bestaan in de tijd. Noem ook de verantwoordelijkheid.

Ik droomde over mijzelf en gaf mijzelf vele antwoorden, en mijn ondoorgrondelijke noem stille 
wateren vonden betekenis in de vraag als verbondenheid en door het antwoord leerde ik die 
verbondenheid vertrouwen.

Ik droomde over een driehoeksvoorwaarde en zag dat ieder leven er enkele draagt, leer onbevangen 
het leven tegemoet te treden, en welke eigenschap men ook heeft, zij draagt haar eigen vervulling.

Ik droomde over een relatie en zei, zelfs ware liefde bewijst zich in iedere stap, dus neem de ruimte 
om een relatie op gewone wijze op te bouwen, als een bintenis niet mogelijk is, zie elkaar dan als 
goede vrienden, immers liefde heeft geen voorwaarde zolang zij binnen de norm is.

Ik droomde over de zon en de aarde en zei, ieder mens meet zich af aan een concept en sommigen 
kiezen een religie, maar zij die ingesteld zijn op waarneming richten zich op een onderdeel in de 
orde van god, noem ook de zon en de aarde die een plaats hebben.

Ik droomde over het hoogste doel, en zei, in verbinding met de werkelijkheid treden geeft de 
binding met die onpeilbare bron, noem een dagelijkse gang die in het kleine en gewone de middelen
verschaft om een eeuwige bron meer dan ruimte te geven. Spreek uit onderdeel van de 
werkelijkheid te zijn.

Ik droomde over zilver en zei, ja een edelmetaal die zuivert en de ziel haar oorsprong doet kennen, 
een edelmetaal die in het hart woont ja draag haar dichtbij je hart, je hand, of bij je zichtbare 
ordetekenen. Ik droomde over zilver en verklaarde haar een mooie naam. Noem haar in liefde, 
wijsheid, of geloof.

Ik droomde over goud en zij, het uiterlijke doel opgeven om een innerlijk doel te verwezenlijken, 
ieder zoekt eigenwaarde ook bij anderen, leer je innerlijk kennen door het goud als goed aan te 
nemen, en leer goud aan te nemen door haar in belangeloosheid binnen de wet aan anderen te 
gunnen.

Ik droomde over dure juwelen, en zag ieder geniet van schoonheid, een vrouw die een lichtblauwe 
diamant krijgt is daar gelukkig mee, maar een man die zijn werk getrouw doet en die waarde in de 
samenleving vindt is even gelukkig. Leer geluk naar waarde schatten en erken haar grondvest in de 
samenleving.

Ik droomde over de tijd, en mijn moeder vroeg, waarom zou je niet je eten gewoon opeten. Ik zei 
het geluk en de maatstaf ligt ook in de dagelijkse dingen. Ook bij moeillijke onderwerpen kan men 
zich ook bij het dagelijkse toetsen. Een antwoord soms gegeven wordt maar op een ander moment.

Ik droomde over liefde, en zei ik werk onvoorwaardelijk aan het heil, het geluk, en de orde van de 
samenleving welke plaats, welke nationaliteit en welke opleiding ik ook heb, en zij die werken 
worden beloond.



Ik droomde over mijn oorsprong en zei; de hoeders der tijden geven iedereen in eigen vak, gilde of 
beroepsgroep de oudste de hoogste rechten. Immers zij kennen de oorsprong. Ik gaf hen gelijk en 
leerde in het huis der ouderen, in het huis der ouders, en sprak over vele inzichten op een kinderlijke
manier. Ik droomde over mijn oorsprong en leerde wederkerigheid, ik schonk mijn hoogste waarde 
wijsheid zonder voorwaarde in belangeloosheid.

Ik droomde over mijn ziel en hoorde een keizerin zeggen, een edel lot bewijst zich onder alle 
omstandigheden, waarbij gevoel doorleven trancendatie is. Noem iedereen haar in eigen taal kent.

Ik droomde over het bestaan en zag, als je in het leven kennis en kansen krijgt benut haar, je weet 
nooit of in een volgende periode, fase, leven of bestaan dezelfde kansen komen. Benut dus alle 
kansen om het leven te verwerkelijken.

Ik droomde over de hemel, en voelde een verlangen naar geluk en een vage herinnering hoe zij 
aanvoelde en verklaarde haar tot doel, kompas, beginsel, en meer nog als binnen mijzelf.

Ik droomde over geluk, en zocht haar in de kleine dingen.

----------------------------------

In het recht en de wet hebben kinderen recht op een speelplaats. Noem dus bij jonge kinderen de 
school en de vrije tijd, speelplaats, speelgoed en dergelijke. Noem bij tieners computerspellen,
en andere activiteiten. Als een kind niet gelukkig is, noem ziekte, leed, gaat het op zoek om in spel 
en speelplaats geluk te krijgen. Een directe manier van hun ziel om daarin wel antwoord te krijgen.

Als dus een tiener veel computerspellen doet, en weinig tijd aan studie, dan is er een mate van 
ongeluk. Door deze aandacht in directe zin beschermt de ziel zich. Immers geluk is zowel
een innerlijk gevoel, in de activiteit van spelen, en daardoor ook een antwoord binnen het dagelijkse
en leven.

Daarbij is spelen dus niet goed of fout, of veroordeelbaar. Noem dus een ziel ingeboren tijd aan 
spelen wil geven. Een recht dat daardoor in de grondwet verankerd moet zijn.

Noem als eenvoudige verwoording dat kinderen het recht op een speelplaats hebben.

------------------------------

Sommige werelden bieden ze de hoogste genade op verscheidene leeftijden aan, en als een genade 
wordt aangenomen men zegt dat men altijd het moment waar het bij hoort aanneemt.

Noem Cherubs zich in de jeugd en de vroege jeugd overgeven, Engelen in de volwassen leeftijd, en 
de aartsengelen vanuit een verantwoordelijke positie noem als leider.

Noem dat zij als engelen beloofd krijgen dat zij in ieder volgend leven op dezelfde leeftijd die 
genade weer bevestigen.

Cherubs zijn als kinderen niet minder dan volwassen engelen, immers kinderen zowel als zij uit 
ontferming zeggen schenk deze een beter lot, of neem die erge ziekte weg, in hun verhoorde gebed 
delen in de ernst van het leven. En als zij als Cherub een belangrijke hoogwaardige taak in 
onbevangenheid verrichten door hun kinderlijk vertrouwen soms de hoge gevaren noem ook in het 
inzichtelijke weerstaan delen in een hoge achtige en prestigieuze naam.



Cherubs als engelen tellen dan in gelijke mate mee.

Zoals Cherubs zich in de jeugd hebben overgegeven, en in de opvoeding wel een hoogwaardige 
kennisniveau krijgen. En daardoor als volwassenen in het leven staan in eigen wil, wens, bestaan, 
doel maar ook levenservaring, noem als het benutten van een goede opvoeding en opleiding.

Zoals Serafs, zich wel in volwassen leeftijd overgeven maar uit eigen zelfbeheersing hun zuiverheid
hebben behouden. Daarin door deugd uitblinken. Immers engelen in hun zuiverheid worden 
aangenomen.

Zoals Aartsengelen als zij een orde vasthouden of zich verbinden, in hun leven een leiderspositie 
hebben en in hun overgave zowel hun onschendbaarheid, en in hun leiderspositie hun orde 
vasthouden, en in hun wil dan die eeuwige bron aannemen. Noem zowel van binnen onfeilbaar als 
van buiten onschendbaar zijn. Daardoor als aartsengel een orde mogen aanvoeren.

-----------------------

Zo is de werkelijkheid boven de orde. En boven alles verheven.

-------------------------------------

Zo heeft iedere aartsengel een orde die zij aanvoeren in hun uiterlijke ordeverbanden.

Vaak dat strijders, soldaten, agenten en zij die voor wereldvrede vechten de voorkeur aan Aartsengel
Michael geven die bij de Almacht de hele orde binnen de samenleving beschermt, immers ieder 
krijgt zowel in het leven een kans voor opvoeding, werk, liefde en vervulling als in de orde een 
plaats binnen de wet en de bescherming van de samenleving.

Vaak dat wijsgeren, filosofen, mensen van de wetenschap die het woord kiezen als instrument, de 
aartsengel Gabriel kiezen, die vaak zegt ik heb geen hierarchie omdat ieder woord op zich waarde 
heeft. Men hoeft geen wijsgeer uit te leggen over wiskunde of chemica. 

Vaak dat geneesheren, mensen in de zorg, en zij die in liefde tot anderen staan voor Aartsengel 
Raphael kiezen, Noem hij hen in de orde een plaats geeft, en meer dan dat zijn kunde in de 
opvoeding legt, noem zij niet alleen het hart in de zorg brengen maar ook hun ziel erin leggen.

De aartsengelen Barachiel en Ariel kiezen vaak uit eigen behagen en schenken geen orde-verband. 
Zij begeleiden vaak in stilte, en in de eenheid binnen het hart. Noem Ariel gevoel en intuitie waarde 
geeft, en Barachiel een scheppersfunctie behartigt. Noem hen die in het hart leven een innerlijke 
van eenheid en verbondenheid geeft.

Zo is ieder mens in zijn hartewens met een algemene functie verbonden, vaak dat men in het leven 
wel onderzoekt welke het best bij het eigen karakter past. De engelen die vrijheid ook geven en 
zeggen waar je uiteindelijk bij thuis voelt, mag je bij God in het levensoordeel aangeven.

Noem dat ook wijsgeren soms strijd tegen het kwade belangrijk vinden, maar toch uiteindelijk het 
woord belangrijker vinden. Noem dus die verbinding onderzoeken, en in ervaring toetsen. Vaak dat 
de aartsengelen dan wel hun genade schenken en bij een korte of langere taak er de vervulling en 
verbondenheid in geven.

Aartsengel Michael die de prins der engelen wordt genoemd, mag altijd als doel of intentie 
toegenaderd worden en kiest dan bij iedereen een aanliggende functie die ook als zij geweldloos 



zijn een mate van vervulling geeft. De Aartsengelen hebben wel een orde, maar in hun genade zijn 
zij niet van die orde afhankelijk noem zij zijn alomtegenwoordig, en verbonden in de 
alomtegenwoordigheid van God. Zij hebben de dienstbaarheid dat zij die in de orde zijn kunnen 
aanvoeren, maar ook zelf de macht en de kracht hebben om zowel gebeden te verhoren als de 
Schepping te bewaken.

Aartsengelen worden soms ook verklaard dat zij zelf aangeven wie er in hun orde mag, daarbij een 
vorm van verkiezing die vaak in lijn met hartewensen wordt gezien.

Aartsengelen belonen altijd mensen die tot een heldentaak bereidt zijn, en vaak dat zij in behagen 
een genadevorm krijgen. Waarbij genade in iedere religie en spirituele stroming een eenduidig 
begrip is. Noem vergelijkbaar met een schoolklas dat men zegt, de leraar in deze klas mag de 
functie hebben.

--------------------------------------------------------

Ik sprak tot de zon en de zon schonk mij lichtblauwe
Ik sprak tot de maan en zij schonk mij het baken in de nacht.
Ik sprak tot de aarde en zij schonk mij water en voedsel.

Ik sprak tot mijn geliefde en zij schonk mij haar kinderen
Ik sprak tot mijn vader en hij verklaarde mij zijn plicht
Ik sprak tot mijn moeder en zij zei voedt om te leven en voedt om te schenken.
Ik sprak tot mijn broeders en wij allen deelden in de gunsten van de gemeenschap.
Ik sprak tot mijn zusters en wij leerden te zorgen voor zwakkeren.

Ik sprak tot mijn ziel en zij schonk bewustzijn,
Ik sprak tot mijn geest en hij beveelde de winden de regen te geven.
Ik sprak tot mijn lichaam en ik leerde de getijden van voeding, werk en rust.

Ik sprak tot mijn volk en zij verklaarden ons karakter en ons bloed.
Ik sprak tot mijn wereld en wij vroegen de regen ons voedsel te geven.
Ik sprak tot de tijd, en zij verklaarde haar eeuwige natuur, zij draagt ons in liefde.
Ik sprak tot de werkelijkheid en zij vroeg ons overgave en dienstbaarheid.
Ik sprak tot alles dat bestaat en zij wij allen delen in het bestaan.
Ik sprak tot alles dat in mijn ogen een ziel heeft, en zei jullie horen mijn ziel, jullie zien mijn ziel.

-------------------------

Ik stond bij het oordeel, vlak na mijn leven, na mijn bestaan, na mijn tijd.
Ik sprak met de Heer die als een engel een seraf zichtbaar was, een schijnende gestalte
met zowel licht, liefde als het gevoel van begrip en wijsheid.

Hij zei; Je hebt tijdens het leven schade geleden, je hebt alles in goede orde gedaan,
je hebt voortdurend je best gedaan, je hebt de wet gevolgt, en de plicht van je ouders.

Hij zei; De schade aan je lichaam die niet jouw schuld is wordt genezen en in liefde hersteld.
Hij zei; De schade aan je ziel; leed, ongeluk en pijn die zonder jouw oorzaak was, wordt beloond 
met een tijd van groot geluk, harmonie, liefde en onderwijs.

Hij zei; De schade aan je geest; zal gecompenseerd worden je wordt persoonlijk door de Heer 
onderwezen.



Hij zei; Je oordeel is daarmee volkomen, de schuld die je draagt zal je in straf uitboeten met 
de gelijkwaardige munt van vrijheidsbeperking, gelukbeperking en een vorm van overmacht.

Hij zei; Je oordeel is daarmee volkomen, door je best te doen, het goede te volgen, en de maatstaf 
van wet en plicht verkrijg je de beloning van de hemeltoegang, waar een plaats bereidt is naar
de mate van werk en inzet die je hebt gedaan.

Hij zei; Zij die in de hemel een ereplaats hebben mogen jouw wel bijstellen in hoe je de raad der 
levenden bij God behartigt. Hij zei; zij die in de hemel zijn zitten in een heerlijke tuin waar zij
met elkaar mogen praten, en de alomtegenwoordigheid van God zien. Neem je plaats in.
Als familie mag je geliefden helpen, Als heilige mag je de gemeenschap dienen, Als engel mag je 
verder werken in een persoonlijke dienstverband, Als je een eretitel draagt zal je erin bevestigd 
worden.

Hij zei; Zou je in het oordeel te horen krijgen dat het nog niet volkomen is, mogen de mensen die je 
kent voor jou bidden, je zieleheil en hun gunst in liefde dat je naar de hemel mag.

Hij zei; Zou je in het oordeel naar de hel gaan is het als een plaats in de orde waar God zijn wet niet 
gevestigd heeft. Immers zij die de wet niet volgen verkrijgen ook niet de gunst van de wet.

Hij zei; Moge het oordeel geldig zijn, en ik vraag je of je het begrijpt, en of je begrijpt dat Gods wet
voor iedereen in gelijke gevallen gelijk oordeelt.

Hij zei; Als je op aarde de genade van een religie hebt aangenomen, ligt ook de 
verantwoordelijkheid van het oordeel bij de religie met haar voorwaarden, grondschriften. Immers 
een leraar mag ten alle tijde zijn leerlingen behartigen.

----------------------------------------

Kinderen rond de dertien of veertien kunnen het gevoel krijgen in eens los te komen van een 
bepaalde lijn van zowel houding, inzet, methode van leren en het doel in het leven.

Deze gewaarwording of dit gevoel is natuurlijk. De meeste kinderen proberen dan hun wil te 
onderzoeken in welke mate zij zelf willen leren, zelf een doel krijgen, of welke methode ze in het 
leven als basishouding krijgen.

Het is belangrijk om wel het belang van onderwijs en opvoeding te zien. Immers wat men in de 
jeugd leert blijft als een vaste basis die dan als vanzelfsprekend zijn werk doet. Noem dus hoe je het
leven tegemoet treedt, hoe je in het werk je best doet en de verantwoordelijkheid draagt.

Noem dus ook de opvoeding benutten om met belangrijke onderwerpen in het leven om te gaan, 
noem dus ook hoe je een relatie krijgt via romantiek, hoe je in gesprek zowel belangen kan 
uitzoeken, gespreksdoelen kan benaderen in de methodes van zowel vragen als strategiebepaling, 
maar ook in het leven, zowel werk, salaris, en hoe je het budget besteedt. Noem dan zowel 
supermarktwaren, kleding en in relatie tot vrijetijdsbesteding en het budget dat je dan vrij te 
besteden hebt. 

Als je dus ook in de opvoeding met verleidingen als verslaving en opgepast gedrag leert omgaan 
een grotere weerbaarheid hebt. In de opvoeding is dus wel dat kinderen los komen te staan, maar 
vanwege de belangrijke waarde voor het leven en de tijd die men heeft dat zowel onderwijs als 
opvoeding wel een grote betekenis hebben.



Kinderen hebben natuurlijk recht op de speelplaats, noem voor jonge kinderen buiten, en voor 
tieners computerspelen, of muziek. Maar er altijd een gunstige verdeling van belangen is. Noem dat 
spelen er wel mag zijn, maar in onderwijs het gehele leven een belang heeft. Noem dat zij die een 
hogere arbeidspositie hebben daarin ook meer achting krijgen, maar zij die niet mee kunnen komen 
in het belang van de samenleving een draagkracht van de maatschappij horen te hebben.

Noem als je een erge ziekte hebt in een samenleving gewoon is om in de ordening ruimte te maken 
voor hun verzorging. Naast alle andere maatschappelijke functies die per thema, beroepsgroep en 
per expertise zijn ingedeeld. Noem dus onderwijs, ziekenzorg, maatschappij bescherming, land 
bescherming en alle vormen van afdekking van belangen.

Kinderen mogen dus het gevoel krijgen op eigen kracht te staan en hun keuzes zelf te bepalen, maar
vanwege het belang van opvoeding in de maatschappij, noem dat ouders in hun systeem in de 
samenleving geborgd zijn en niet hun gehele eigen wens in de opvoeding mogen leggen, kinderen 
dus wel in hun ontwikkeling zowel gestuurd mogen worden, het belang mogen begrijpen, maar wel 
hun wil mogen onderzoeken op de houdbaarheid van een beginsel in het handelen denken en het 
gevoel.

Zoals kinderen dan het gevoel kunnen hebben ineens los te komen staan ze tot die tijd nog in de 
levenshouding van hun ouders zijn opgenomen. Immers veel volwassenen leren het leven met ernst 
tegemoet te treden, en door hun leeftijd en levenservaring die houding tot die tijd bij kinderen ook 
leidend is. Komen zij los te staan dan is het in een periode zonder lengte een hervinden van een 
levenshouding waarbij meestal als zij dezelfde leeftijd als de ouders hebben van dat moment zij 
ongeveer dezelfde levenshouding zullen hebben. Noem dus een opvoedprincipe die  in de ziel zijn 
uitwerking heeft en van zowel tijdsduur, levenservaring en de mogelijke kansen in het leven 
afhangt.

------------------------------------

Zoals in de alomtegenwoordigheid, noem het universum en de werkelijkheid een moedergodin. En 
alle wezens als ware verbonden met de moeder godin.

Zoals de moedergodin met ieder wezen een innerlijke binding heeft zo heeft de vadergod in de orde 
in het universum en de werkelijkheid zijn binding zijn vorm van controle en maatstaf.

De moedergodin die in het hele heelal haar functie heeft geeft bij ieder wezen deze binding innerlijk
noem de intuitie als maatstaf. Zoals er vele ziele-types zijn zo is de moedergodin met ieder type op 
een specifieke manier verbonden. Waarbij de een en de ander gelijkwaardig zijn. Noem als men het 
type dat men is goed behartigt. Of volgens goede maatstaven leeft. Of in de levens de plicht vervult.
Dat men door de moeder godin wordt gezegend. En in de werkelijkheid door de vadergod in de orde
zowel werk , krijgt een vorm van voldoening, en een mate van leven waarin vrijheid in bepaalde 
mate mogelijk is.

De moeder godin heeft dus met ieder wezen en met alle mensen een innerlijke binding. Die zowel 
bij mannen en vrouwen is, en niet van gender afhankelijk is.

Zoals men weet dat de aartsengelen de functie in de hemel behartigen zij zowel een lichtlichaam als
een alomtegenwoordige functie hebben. Zij soms een orde aansturen om werk in de hemel ook 
mogelijk te maken, noem engelen die graag willen werken en een taak kiezen waar zij verwant mee 
zijn.



Zo is men op aarde gebonden aan de heilige boeken en is zowel Krishna en Christus de persoon die 
op aarde die functie behartigt. Noem dat Aartsengelen aan de wil van God gebonden zijn, maar 
Krishna en Christus ook aan de wil van God verbonden zijn.

Noem dus de goddelijke hierarchie, waarbij dus Aartsengelen en zowel Christus als Krishna met 
dezelfde wil van God verbonden zijn en dus in rang gelijkwaardig zijn.

Waarbij voor mensen, in hun menselijkheid, Christus en Krishna de ingang en toegang zijn tot de 
genade, en waar zij hun behagen hebben schenken zij ook genade van zowel aartsengelen, de 
heilige geest, God de Vader, en in het hindoeisme een van de genade vormen die een naam dragen.

Zoals Christus zegt ik en de vader zijn een, dat ook betekent dat hij in zijn wil niet afwijkt van 
Godswege, waarbij dus zijn wil als het ware in menselijke taal zich heeft overgegeven aan God de 
Vader. Waarbij hij dus voortdurend de wil van de Vader uitvoert. Als gelijkenis is dat dus zowel het 
standpunt van Aartsengelen die ook de wil op die manier dragen, als dat hij in zijn leven lang 
geleden de symbolen neerlegde die men niet uit vrije wil kan. Immers de intelligentie van de Vader 
kan wel tot in de verre toekomst voorzien, en in een strategie bepalen. Waar een mens altijd 
gebonden is aan de tijd, de opleiding en de kansen uit de omgeving. De doop met de heilige geest is 
dan die verbinding. De Almacht is nooit zichtbaar, de Heilige Geest kan men bemerken en kan men 
aanspreken, en Christus is dan een menselijke representatie. Noem dat de Almacht niet zichtbaar is 
maar wel in zijn alomtegenwoordigheid alles bemerkt, en in zijn orde behartigt.

Noem ook dat Krishna zijn devoten die zich beloven de genade van zijn intieme naam kan geven.
Zoals Govinda verhaalt dat Brahma in gebed tot Hem om de wijsheid vroeg om de orde te 
herstellen en hij als Krishna geboorte nam. Noem dus Govinda de naam buiten de orde in de 
schepping ,en Govinda als naam die de eeuwigheid representeert. Immers Krishna binnen de orde 
vaak een persoon veiligstelt in een wereldse functie, en met wereldse verbanden. Govinda 
daarentegen de volledige vrijheid behartigt.

Waar Krishna de toegang, is en door devoot dienen, en te leren dat men ook in eeuwige zin bij God 
kan horen, de genade dan beschikbaar komt voor die persoon onafhankelijk van andere belangen.

Noem dat de Goden een overgave die men onvoorwaardelijk aangaat belonen met de genade die 
erbij hoort. Noem dus de Goden iemand bevestigen die dat aandurft.

Wel waarschuwen de Goden dat sommige van hen, als zij een functie behartigen in die functie de 
adept of de devoot in hun wil wel behartigen maar soms een ander belang vooropstellen. Noem dat 
wensen niet leidend zijn, maar bij God wel een plaats hebben in zijn dienstverband of toebehoren.

Zoals in het christendom de eigen beschermengel die positie behartigt in liefde en het levenspad 
bewaakt. Een beschermengel geen vereiste heeft voor toegang zoals een gemeenschap, zoals een 
doop. En men de beschermengel dus de genade kan vragen.

Zoals de Schepper de toegang is tot een algemene vorm van genade, noem dat de Schepper in alle 
talen een betekenis heeft. Zo is in hoger verband als men de geheime taak in het hart vervult de 
toegang tot de Alschepper bereikbaar. Immers men heeft geen scheiding meer met de Schepper.

Zoals in het hindoeisme Krishna de toegang is, en zelfs zonder karmavereiste. Noem ook dat hij de 
verplichte karma na aanname in het leven kan leggen maar in zijn wijsheid soms besluit ervan af te 
wijken.



Zoals in het christendom de genade soms door anderen in gebed wordt gevraagd, en God in het hart 
vraagt of je het geloof wil aannemen. Noem ook dat men zelf bij een kerk kan vragen om genade.

Zo is in het Christendom men verbonden met een van de drie-eenheid. Waarbij ook de eigen 
beschermengel voor de genade toegenaderd mag worden.

Zo is een spirituele standpunt als je “ik geef me over” zegt men verbonden is met de kracht van de 
alomtegenwoordigheid. Immers men is bereid meer dan alleen de persoonlijke wensen te voldoen.

Als men in het leven gekozen heeft voor een relatie, en nageslacht heeft men zich vaak onzeker 
voelt of men zelf een genade mag aannemen. Noem dat men in het christendom dan eerst partner en
kinderen in gebed aan de godheid mag geven. In het hindoeisme dezelfde intentie mag hebben.
Waarbij men erna een gevoel kan hebben men het ook voor zichzelf mag bidden.
Noem dus dat men de verantwoordelijkheid als concept overdraagt en erna ruimte krijgt voor het 
eigen belang in gebed en leven. Waarbij men zeker het gevoel mag hebben gedragen te worden ook 
inde eigen behartiging van de verantwoordelijkheid zoals die in de samenleving geldt.

Vaak als men een relatie aangaat dat als men bij elkaar hoort men ook in de verbintenis een 
voorwaarde mag benoemen. Het is dan verstandig om een kleine voorwaarde te noemen. Immers 
men wordt afgemeten aan zichtbare kenmerken. Noem wij mogen beiden in het huwelijk aan elkaar 
werken. Of wij kiezen altijd het gesprek. Of wij geven elkaar regelmatig iets kleins.

Als men een spirituele relatie aangaat, die zelfs in de wereld niet altijd gezien wordt. Noem dus een 
vorm van gebed. Men ook de relatie zonder voorwaarden mag aangaan. Noem elkaar 
onvoorwaardelijk deelt. Deze vorm van relatie is in gebed veilig immers god behartigt de belangen 
altijd eerlijk.

Als vrouwen soms een tijd hebben dat zij geen relatie hebben niet kunnen aangaan of een mate aan 
leed hebben gekend, is het voor hen een keuze om zich een tijd te beperken, noem dat zij ervoor 
kiezen om geen relatie te hebben of geen omgang met een ander te hebben.

Zij kunnen dan een periode van zuiverheid inplannen en kiezen waarbij seksualiteit met anderen 
dan niet wordt behartigd. Zij kunnen dan die periode benoemen als een witte roos. Die witte roos 
hoeft dan niet gedragen te worden als uiterlijk symbool en zij zijn vrij in het benoemen ervan, 
immers sommigen in de omgeving zouden zich kunnen laten verleiden of in verlegenheid komen.
Noem als zij die witte roos dragen, die periode zo mogen noemen. Zij als vrouwen en als 
vrouwelijk gender in die periode worden opgenomen in die bedoeling, dat ideaal, en als het ware in 
de gelofte. Van wege de zachtheid van vrouwen dat zij die periode van de start tot het eind mogen 
rekenen. Die witte roos staatdan ook voor de betekenis en het ideaal.

In het verlengde als vrouwen in hun vruchtbare leeftijd geen relatie kunnen vinden. Zij ook als 
verklaring die witte roos eraan mogen verbinden. Zo als ouders dus een relatie vereisen en zij tot het
einde van de vruchtbaarheid die niet vinden, mogen zij de verklaring van de witte roos eraan 
hechten. Waarbij een vereiste van een relatie dan vervalt en de witte roos wel plicht in het leven 
ervan als vervuld beschouwt. Noem de witte roos een verklaring die niet expliciet benoemd hoeft te 
worden. Wanneer zij zich wel willen verbinden aan een vorm van maatschappelijke bescherming, 
bij hun eigen keuze, zij naar believen een religie mogen kiezen.



Als vrouwen voor de witte roos kiezen en de maatschappelijke verbanden om hen te beschermen 
zijn aanwezig, dan mogen zij de vrijheid en mogelijkheden benutten. Ook als zij in tijden van 
moeite alleen door een relatie voor te wenden veilig zijn dan mogen zij die vrijheid nemen. Immers 
de witte roos als ideaal staat boven een persoonlijke positie. Noem dat de grondwet benoemt of zij 
een maatstaf mogen aannemen.

Bij jongens en mannen is de orde van de Witte Roos alleen beschikbaar zolang zij in het leven
nog geen keuze hebben genomen.

Zodra een man een keuze heeft gemaakt voor de eerste relatie of omgang is er geen orde van de 
Witte Roos meer mogelijk.

Zolang zij nog geen keuze hebben gemaakt zijn zij zonder bekendheid al bij de Orde van de Witte 
Roos. Zodra een man gebonden is aan een mate van seksualiteit met een ander persoon is die 
binding de overgang van verantwoordelijkheid van een relatie die niet ingevuld is naar een met een 
persoon.  Een man zonder relatie, zonder eerste relatie of omgang is bij de Witte Roos als orde.

De Orde van de Witte Roos is individueel, en heeft geen verantwoordelijkheid aan een institutie, en 
geen verantwoordelijkheid aan een bedrijf of meldplicht.

De Orde van de Witte Roos is een levensovertuiging die voor iedereen die de mogelijkheid nog 
heeft een keuze die ze zelf mogen overwegen aannemen, en volgen. Zij mogen zelf kiezen met 
welke kenmerken zij die aangaan, en de duur of periode van hun keuze.

Als een man eenmaal een keuze voor een relatie of omgang heeft gemaakt, is de orde van de Witte 
Roos niet meer voor hem of hen beschikbaar.

Zoals bij vrouwen die voor een tijd zonder relatie en omgang kiezen en deze periode als
bij de witte roos mogen beschouwen, zij bij die keuze al door de moedergodin worden gezien
bij die periode. En zij dan die periode als door de orde van de witte roos die een levensovertuiging 
is als een periode mogen beschuwen die spirituele waarde heeft.

Mannen die totdat zij een keuze maken, noem relatie of omgang ook nog die binding met de 
moedergodin hebben. Soms wordt de moedergodin, moeder aarde genoemd soms met andere titels. 
Totdat een man een relatie kiest, of omgang, is die intentie van bij de orde van de witte roos horen 
dus ook nog door de moeder godin bekrachtigd.

De orde van de witte roos, als levensovertuiging is dan een keuze, die men mag nemen vanaf welke 
leeftijd ook, en hoeft niet onder controle van een institutie te staan, en is geen orde die zichtbare 
tekens draagt, voorwaarden heeft of andere kenmerken van organisaties.

Vrouwen vanwege hun innerlijke binding met de moeder godin, kunnen dus kiezen wanneer zij zich
er een periode aan willen wijden, welke oorzaak ook, en door hun innerlijke binding zijn zij in die 
periode dan er in opgenomen.

Mannen hebben tot de eerste keuze ook die binding met de moeder godin, en worden dan daardoor 
ook in die intentie van de witte roos bekrachtigd.

Bij de eerste relatie of omgang, is die binding niet meer met de moeder godin, die gaat dan over op 
het gender van de relatie, waardoor er geen spirituele binding meer is.

Bij de orde van de witte roos, zolang men die verbinding met de moeder godin heeft,



Zolang vrouwen zich hechten aan de levensovertuiging en zijn de moeder godin
als innerlijke binding hebben, het doel van nageslacht tijdens die periode geen verplichting is
immers de moedergodin zelf kent geen fysieke vorm als mens, en daardoor is die plicht 
tijdens die periode ook niet in een fysieke verplichting gegoten.

Zolang mannen nog geen keuze voor een relatie of omgang hebben gemaakt, hebben
zij ook door de moeder godin die geen fysiek lichaam heeft, ook geen verplichtingen
om nageslacht te verwekken.

Zowel bij mannen en vrouwen die een relatie hebben is het vaak hun eigen wens
en zowel plicht door ouders, familie om de familienaam voort te zetten.

Bij die binding met de moeder godin en de orde van de Witte Roos,
is die verplichting er niet, en is het een spirituele binding.
Vrouwen die dus of zelf kiezen voor de Witte Roos, of vanwege redenen,
mogen zich dus ook herkennen in de binding met de moeder Godin,
en de intentie dat zij ook geen plicht hebben tot een relatie en nageslacht.

Mannen zolang zij nog geen keuze voor een relatie of omgang hebben gemaakt
hebben daardoor ook niet de plicht om vanwege de familienaam of status
een relatie aan te gaan.

Bij jongeren is de afweging en de overweging om in hun leven de wens tot relatie uit te stellen, 
Noem vanaf de leeftijd dat men volwassen wordt tot de eventuele invulling van een relatie noem 
naam, noem de relatie zelf en de omgang om beiden in het leven elkaar te vinden, een betekenis die 
de zuiverheid behartigt. Noem als men geen relatie en omgang aangaat men nog niet gebonden is 
aan een gender of relatie met lichamelijke liefde. Noem dat deze zuiverheid in de lengte ervan 
meetelt als deugd. Waarbij die deugd zowel persoonlijke godsvrucht geeft, als in de maatschappij 
geestelijk licht verbreidt. Zij mogen door de godsvrucht een platonische relatie aangaan. Waarbij 
een platonische relatie meestal bij een religie wordt veilig gesteld.

Door de lengte van de periode, noem de zuiverheid behouden, en de platonische relatie zelf ook 
beschermen, verdedigen maar ook de godsvrucht ruimte geven, zij in persoonlijk opzicht groeien en
de ervaring met het goddelijke een plaats inneemt in het bestaan. Naarmate zij in staat zijn die 
beheersing te houden, de keuze ervoor in het hart te houden, en de godsvrucht zowel via gebed als 
andere methoden zichtbaar wordt. Noem de directe omgeving zoals geliefden, familie diegene ook 
in bescherming houdt. Die platonische relatie waarde heeft voor de maatschappij, en voor de 
persoon. Waarbij ook gebeden kracht krijgen immers een mooie bloem mag zeker bewonderd 
worden.

De zuiverheid behouden vanaf de grens van volwassenheid, is dan en periode die in zijn geheel ook 
wordt gerekend bij het persoonlijk karma, noem dat men door zuiverheid het behagen van goden 
verwerft. Noem karma van familie en geliefden, zij een geliefde een bijzondere kans geven en die 
onderhouden. Noem karma van het volk, dat zij deugd in de bevolking een plaats gunnen en 
daardoor ook ethische wetten behartigen.

De zuiverheid behouden geen directe afhankelijkheid heeft van religieuze of maatschappelijke 
belangen. Zij zijn vrij om de verantwoordelijkheid ervan zelf te borgen en behartigen. Noem 



sommigen in familieverband borgen, anderen in religieus opzicht borgen noem zoals kerk of 
klooster, en anderen een leefgemeenschap kiezen waar zij bepaalde controle hebben.

De zuiverheid behouden, is dan een keuze, en als plicht verbonden aan de persoon zijn omgeving en
de belangen die er zijn. Zou deze benoemd moeten worden is het vrij om het een platonische relatie 
te noemen of een aanvaardbare titel, waarbij de verborgenheid om niet zichtbaar te zijn ook 
toegestaan is, om de verleiding van anderen geen kans te geven.

Zoals men op aarde mag begrijpen dat Christus als Allerhoogste en het menselijk gods-standpunt 
vanaf geboorte de wil van God droeg, noem dus als mens toegang is tot de goddelijke genade.
Immers ook in de historie beschrijving hij met engelen aangekondigd werd en dus zuiver was. 
Immers engelen behartigen God in directe zin.

Noem als men over mij een standpunt wil weten, ik in een mate van vrije wil geboren ben, en in 
mijn jeugd een gebed van overgave heb benut. Van wege de wijsheid, noem dus ook de genade van 
de Heilige Geest, en de bereidheid alles aan God te geven. Hij die moed zag en langs de 
genadevormen van religie heeft geleidt, noem dus als belangrijk christendom en hindoeisme.

Dit geeft de betekenis dat men op aarde dus de genade kan en mag verwerven, en God in gebed mag
toenaderen met belangrijke onderwerpen. Noem dat genade vragen in alle opzichten in gebed 
mogelijk is, mag benut worden en de voorwaarden die mens soms heeft en zich afvraagt bij God 
ondergeschikt is aan het gebed. Noem men mag in menselijk opzicht elk gevoel en elk onderwerp in
gebed brengen zonder angst over recht, zonde, mogelijkheid of beperking.

Noem dat gebed een onderwerp is die geen voorwaarde kent. Zoals gebed mondeling of schriftelijk 
mag zijn, in de eigen voertaal of een heilige taal, men eigen woorden mag kiezen of verwoordingen 
mag gebruiken die bekend zijn. De genade van een religie geen genade van andere religies uitsluit.
Men in gebed de goden, godinnen, en aartsengelen mag toenaderen. Men een religie mag kiezen 
waar men zich verwant mee voelt.

Noem dus dat Christus de allerhoogste wordt genoemd. Noem dat Krishna de allerhoogste wordt 
genoemd. In het christendom de Schepper in voertaal wordt genoemd. Noem dat Brahma in het 
hindoeisme als heilige taal de betekenis duidt.

Waarbij in iedere religie de genade wordt toebedeeld, en de heilige boeken een volledige 
beschrijving en handvat geven, en de goden de boeken wel gebruiken voor bemoediging 
bevestiging onderwijs en behartiging maar er zelf boven staan, dus naar believen de middelen 
mogen gebruiken zonder zelf afhankelijk te zijn van het geschreven woord.

Noem dus de heilige boeken onder het gebed staan in rangorde. En de goden zelf in rangorde ook 
boven gebed staat. Noem ook dat alomtegenwoordigheid noem elk gebed gehoord of gezien wordt. 
Noem ook dat Almacht de gehele orde door God wordt vastgehouden en ieder gebed veilig is.
Noem ook de hogere ordening is vastgelegd naar mate van inzicht in de maatschappelijke structuren
in een samenleving zoals wij op aarde kennen.

Noem dat ook de orde, zoals wij die kennen, door de werkelijkheid wordt overstegen, immers men 
kan een ander aanspreken zowel op schending van regel als op grond van inzicht. Noem zij die 
willen leren die kans krijgen ook zonder afhankelijkheid van cultuur, religie of andere kenmerken.

Noem dus de werkelijkheid boven de orde staat in zijn betekenis en in de uitwerking. Immers de 
werkelijkheid behartigt zowel de orde, zowel de relatie, zowel de levensovertuiging als de 



voorwaarden zoals verantwoordelijkheid, eed, arbeidscontract en de culturele bepaling die men 
vanuit de jeugd en de opvoeding krijgt.

Zoals men een religieuze genade kiest en de persoonlijke relatie met de godheid benut om alle eigen
onderwerpen ook in gebed te brengen. Noem de persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke 
ontwikkeling en door getrouw de godheid te dienen, de godheid zijn behagen schenkt. 

De goden staan in hun genade allemaal in de plaats van het goddelijke bestel. Noem dus altijd een 
andere functie van de heilige naam boven zich hebben. Door het getrouw dienen, zoals men in de 
maatschappij als men het werk goed doet een hogere arbeidsfunctie aangeboden krijgt, men bij de 
godheid ook een hogere functie, plicht, verantwoordelijkheid of hogere genadevorm krijgt 
toebedeelt. Waarbij in religieus opzicht je ook meer van je belang aan de godheid geeft. Noem dus 
de eigen wil trancendeert naar de wil van de godheid.

Als men dus getrouw de godheid dient, de genade die men mag aannemen bevestigt, dan kan de 
godheid in zijn behagen kiezen een hogere functie toe te bedelen. Daarbij kan men dus door de 
aspecten van heilige naam omhoog geleidt worden. Noem waar zwakte door gebed getrancendeerd 
wordt, men dan in het inzicht en kracht een grotere verantwoordelijkheid mag vervullen.

Zo is men in het verleden dus ook zichtbaar gezien met Rembrandt, Vondel, Mozart die de genade 
van de Heilige Geest hadden, Noem gedoopt zijn in de Heilige Geest.

Noem dat genade bij ouders voor hun toewijding om hun kinderen op te voeden of het hoogste te 
gunnen worden beloond met genade voor de kinderen, zo mogelijk op jonge leeftijd.

Noem dat mensen die voor een  Godheid alles willen opgeven beloond worden met een 
genadegebed van overgave. Noem dat als een godheid ziet dat men een eeuwige gelofte wil 
afleggen dat de godheid ruimte maakt om persoonlijk inzicht te geven. 

Zo kunnen de goden de aartsengelen en Christus zowel Krishna alle gebeden behartigen.
Zij hebben in het bestel van God de functie zowel als aanspreekpunt, als toegang tot genade 
de taak om de gebeden aan te nemen, de heilige boeken beschikbaar te houden,
en ook de genade zonder onderscheid toe te bedelen. Waarbij zowel mensen in het leven
een genade vorm zoeken, zowel als engelen die als mens geboren worden te behartigen.

Noem dat bij God iedereen gelijkwaardig is en de gebeden zonder aanneming des persoons wordt
behartigd, maar God wel weet wie de gebeden spreek, schrijft of opzendt. Dus God de gebeden
van engelen ook op hun niveau behartigt. Noem dus een engel met een gebed van offerande ook 
door God begrepen wordt en bij zijn verhoring wordt aangenomen en bevestigd.

Noem dus iedereen in de genade van een religie op persoonlijke naam, titel, functie wordt 
aangenomen. En bij God de rangorde een andere betekenis heeft dan wij op aarde in onze beleving 
hebben. Immers in een arbeidsfunctie is er altijd een functie boven ons die zowel 
verantwoordelijkheid bewaakt als de gehele orde. Zo is in het Christendom de aartsengel Michael 
die de gehele orde namens de Almacht bewaakt. En in het Hindoeisme Gayatri die de gehele orde 
bewaakt. Noem de orde bewaken een grotere betekenis heeft.

Noem dus als engelen geboren worden ze ook door God gedragen worden, en zij in hun 
persoonlijke beleving dezelfde verbondenheid met God voelen als een christen of een hindu of 
andere devoten of volgelingen van religies.



Het naspeuren van engelen of heiligen is volgens de heilige boeken wel aan een maat verbonden. In 
de bijbel staat dat God niet beproeft mag worden, en de heilige naam uitspreken zonder ernst ook 
soms als niet toegestaan wordt benoemd. 

Een engel die zijn functie op aarde heeft is daarbij verbonden aan God zelf die zowel in innerlijke 
als uiterlijk opzicht zijn functie schraagt.

Een heilige die heel dicht tot God nadert, heeft zoals ieder gelovige een persoonlijke relatie met 
God. En God zelf zijn functie ook toewijst en bij de heilige verklaart zoals wij in de historie de 
heiligen kennen in de bschrijving van hun leven en genade.

Zoals bij engelen die door God beproeft worden op hun moed, hun wijsheid en hun liefde. Hij ze na
de beproeving een plaats geeft in zijn orde. Hen bindt aan een aspect van de Heilige naam.

Zoals God de engelen persoonlijk behartigt maar hen wel schraagt via de religies hen heilige 
boeken. Waarbij hij de gebeden van engelen soms strenger keurt dan gelovigen die in hun vrije wil 
soms de zwakheid tonen.

Zoals engelen die in hun gebed tot God of een van de heilige namen, hun intentie alleen in de juiste 
deugd mogen richten. Immers engelen horen aan het goede en juiste verbonden te zijn, de gelovigen
wel hun gebeden met elke intentie of kleur mogen richten.

Zo is een gelovige die in angst of boosheid bidt, daarin gerechtvaardigd, maar engelen die in hun 
gebed een intentie meerichten daarin niet toegestaan zijn om een onzuivere intentie te laten 
meeklinken. In uiterlijke zin aan dit kenmerk gebonden, maar in innerlijke opzicht een engel de wil 
van God draagt en daarmee al verzekerd is dat zijn gebeden juist worden opgericht.

De regel dat een engel voor de mens moet buigen om in gods bestel te worden opgenomen.
Voor engelen voor de geboorte al is gekozen. Immers gaan zij de geboorte niet aan zegt God dan 
kan je nog niet in de orde worden opgenomen. Zij beloven dan voor de geboorte God de kans te 
geven hen zowel te beproeven, als de genade naar ratio toe te bedelen.

Als een engel in zijn geboorte de genade aanneemt is het zeker dat zij de plaats in gods bestel 
krijgen, immers een engel die de genade aanneemt daarmee God al boven zich duldt, en God de 
ruimte neemt om door een persoonlijke beproeving een plaats te gunnen zoals wij in een proef bij 
de sollicitatie moeten tonen het werk aan te kunnen, en God door de beproeving de persoonlijke 
kracht test.

Als een engel de genade aanneemt, dan stemt hij in God in alles boven zich te erkennen. Waarbij de 
engel dan verbonden is aan de wil van God. Zo is een engel die zowel de genade afwijst als op het 
kwade pad gaat via de rechtvaardigheid van God gebonden aan de gelijkwaardige straf die voor alle
mensen geldt. Immers op aarde is de engel dan alleen aan de menselijke titel gebonden.

Een zogenaamde engel die de genade afwijst, en het kwade pad opgaat, is zowel op aarde gebonden
aan een rechtsoordeel, als na het leven bij het levensoordeel gebonden aan het oordeel van God.

Gevallen engelen in die betekenis bestaan dan niet immers bij het levensoordeel krijgen zij de 
rechtvaardige straf voor hun zonden en misdaden. Zijn zij op aarde geoordeeld verkrijgen zij de 



straf en worden naar ratio vrijgesproken van de straf bij het levensoordeel. Immers door een aardse 
straf stellen zij zich ook onder een menselijk oordeel.

Een gevallen engel die een geboorte aanneemt op gods commando kan dus door de genade aan te 
nemen in de orde van God opgenomen worden, en wordt door God beproeft. Noem dus ook dat 
God beproeft of zij als engel hun plicht voor de geboorte ook hebben volbracht.

Een gevallen engel heeft dus geen positie in de orde van God, of gods bestel, en bij Godswege heeft
hij dus ook geen rechten binnen de orde. Een gevallen engel is dus gebonden aan zijn positie buiten 
de orde en geniet dan niet de gunsten van de orde van God.

Zoals mensen die de wet of de orde afwijzen daarin intrinsiek ook niet de gunsten daarvan binnen 
de samenleving geniet. Zoals men bij bescherming van de wet, in het burgerschap, een huis, een 
baan, geliefden en dergelijke mag hebben en genieten.

Een gevallen engel, die de geboorte niet aanneemt en de gehele orde van God afwijst is een slechte 
of kwaadwillende geest. Waarbij een geest een eenduidige titel is voor een wezen dat in zijn 
verschijning onzichtbaar is, zichtbaar is via de invloed bij mensen of andere wezens, en aan vrije 
wil is gebonden maar die wel kwaadwillend richt.

Een geest staat in de rangorde onder mensen immers hij heeft geen plaats in een orde waar mensen 
zowel door hun burgerschap als in hun plaats binnen de samenleving wel geborgd zijn.

Een geest staat dan onder de mens omdat hij door zijn onzichtbaarheid niet voldoet aan de eis om 
zich open te stellen voor onderwijs en invloed.

Een geest heeft dus een status onder de engelen, onder de heiligen, onder de mens.
Een geest is dus zelf door zijn kwaadwillendheid verantwoordelijk voor zijn positie.
Immers al het leven is eens geboren en heeft eens in de opvoeding de normen en waarden
meegekregen.

God in zijn bestel gunt wel de bekering aan al het leven met vrije wil,
naar ratio van zijn wijsheid. Waarbij als zij de bekering niet in de redelijke tijd 
voldoen hij ze een straf mag opleggen.

Waar god dus mensen in hun leven de kans tot bekering geeft. In de verscheidene 
aspecten van de religieuze genade, van een plicht aan het vaderland of een
van de andere vormen. Geeft god deze kans ook naar ratio aan andere wezens.
Waarbij God zeker laat meewegen hoeveel kwaad een wezen doet in de tijd
dat het zich mag bekeren.

Zoals de goden in hun bestel bij God hun functie behartigen hebben zij naar hun inzicht de 
avatara’s en vormen vna genade omschreven.

Noem dus de tien avatara’s vanVishnu die als concept dienen waarbij de goden naar eigen inzicht 
om de orde op de aarde en in de werkelijkheid te herstellen een avatara een geboorte geven en ze 
verbinden aan een functie van de avatara

Noem dus dat de heilige boeken de orde omschrijven die door de goden op een moment van hun 
believen een zichtbare functie geven.



Zo is dus de omschrijving van de orde ook om een handvat te geven als de goden een geboorte van 
eeninstrument geven om een deel van de orde te herstellen.

Waarbij de avatara’s altijd zowel in tijd als plaats gelden. Noem op aarde in een jaartal, Noem in het
universum op een plaats en datum die niet afhankelijk is van getal of kenmerk.

De avatara’s vertegenwoordigen daarbij zowel het persoonsaspect noem Krishna die geboorte nam, 
zijn koninkrijk had, zijn vertellingen gaf, en het maatschappelijk aspect noem in de veda het ras 
Vamana die in het universum een van de heilige rassen is. Noem dus als dwergenras de drie stappen
maakte om het universum in hun bereik hebben.

Deze handvaten voor de rollen van God’s bestel in de zichtbare samenleving een referentie geven 
aan zowel hun geboorte, hun rol, maar ook hun inbedding en de duiding van hun werk.

Zoals in het christendom in de bijbel zowel over engelen wordt omschreven, over de doop van de 
heilige geest, over de discipelen en de mate van genade.

Noem engelen trouwen niet en worden niet getrouwd. Noem engelen mogen hun voet aan geen 
steen stoten. Noem de discipelen met de heilige geest gedoopt zijn. Noem dat de engelen bij hun 
sterven het oordeel als heilige dragen. Immers in hun vrije wil dicht bij God staan maar als zij 
verleidt zouden worden niet meer die zuiverheid dragen.

Noem de doop van de heilige geest die hen boven het gewone leven uit tilt, en zoals bij Mozart, 
Rembrandt, Vondel een uitmuntende nalatenschap hebben. Noem dus schilderijen, Noem muziek, 
Noem gedichten. Waarbij het kenmerk van de Heilige Geest is dat zowel de kunde als de kennis op 
dat moment nog niet beschikbaar is, en zij dus niet via onderwijs de expertise hebben gekregen.

Noem dus alle religies aspecten vertegenwoordigen van de Heilige Naam, en zij naar ratio, noem 
volkscultuur, of aanleg verdeeld zijn. Dit omdat het God behagen is zijn straling te verdelen.

Zoals engelen die door God een geboorte verkrijgen, als mens, zonder hun macht, hun naam, hun 
status of enige vorm van onderscheid van God als zij de genade aannemen de belofte krijgen in 
Gods bestel opgenomen te worden.

Noem dat zij zowel beproefd worden, zij naar ratio van hun werk genade verkrijgen. En naar ratio 
van hun opoffering van vrijheid en belangen een beloning verkrijgen. Waarbij zij als engelen door 
God persoonlijke in hun toewijding worden geoordeeld naar ratio van zijn oordeel.

Waarbij engelen in hun toewijding noem werk, inzet, liefde, en belangeloosheid door God worden 
beloond in een maatstaf die alleen God kent. Noem dus dat zij soms als verborgen zijn, noem dat zij
soms openbaar worden, noem dat zij soms een onbekende taak of proef krijgen in hun leven en zij 
naar oprechtheid en inzet worden geoordeeld. Waarbij God de taken in hun leven legt zoals een kind
door ouders of onderwijs zich kunnen bewijzen.

Zoals engelen in hun functie bij God, en bij de proef in het leven kunnen bewijzen uit welk hout zij 
gesneden zijn. Waarbij God een deel van zijn wijsheid of genade verborgen houdt, immers engelen 
horen het leven in oprechtheid, onbevangenheid en zonder voorkennis te voldoen.

Waar mensen de steun van hun familie en geliefden mogen hebben mag God van de engelen eisen 
dat ook als zij familie of geliefden hebben op sommige punten toch alleen op God mogen 
vertrouwen Immers in Gods bestel zijn zij persoonlijk in hun wil aan God verbonden.



Noem dat engelen in hun aards leven wel ondergeschikt zijn aan de wet de orde en de 
maatschappelijke belangen, maar bij God in hun verbinding toch toestaan om boven het menselijek 
leven uit getild te worden. Noem als het ware een wereldreis die je niet mag voorbereiden maar wel 
de gewone reismethoden benut als gelijkenis.

Zoals een mens in de opvoeding op school een proefwerk of examen maakt en delen van de kunde 
of kennis ervan getoetst worden. Noem dus ook afhankelijk van het resultaat een hoogte in expertise
bereiken. Een engel door god beproeft toont op welk niveau hij het werk voor God in zijn bestel kan
voldoen. Noem dus dat engelen ook rechtvaardig worden getoetst op hun kunde en kracht.

God geeft engelen dus in zijn bestel een plaats waar zij zowel in hun wens welk werk zij willen 
doen, als het niveau van hun kunde om zelfstandig hun werk uit te voeren. Vanwege de slimheid 
van engelen doet God dat op niet vooraf bekendgemaakte tijden in hun leven, en geeft hij bij 
oprechtheid naar zijn believen een bevestiging, of geeft hen een beloning om hun in persoonlijk 
opzicht te bemoedigen. Noem dus dat engelen onder strenger toezicht staan dan mensen.

God geeft hen dan een vorm van beproeving die niet vooraf bekendgemaakt en niet strategisch 
gepland kan worden. God kiest dan zelf de volgorde, de kracht van de proeven en de voorwaarden 
ervoor. Noem dus dat engelen geen voorkennis hebben, en anderen om hen heen of de samenleving 
ook geen voorkennis hebben en geen uitverkiezing.

God geeft engelen dus in persoonlijk opzicht de beproevingen, en soms bij uitkomst worden zij 
meteen bevestigd, op andere momenten blijft het resultaat ongeweten. Noem dus beproevingen voor
engelen altijd binnen de geldende samenleving ,wet en orde is. God daarbij de gewone 
maatschappelijke verbanden benut.

Het verschil tussen een mens en een engel is dat als een engel de wil van God draagt en in liefde 
aan God verbonden is altijd in getrouwheid de opdrachten voldoet en graag naar de stem van God 
luistert. Waarbij een engel ook overtuigd is van de binding die hij met God heeft.

Het lot van een engel dus bij God bekend is, en zo mogelijk in zekerheid maar zoals God iedereen 
rechtvaardig een kans geeft de engel dus wel in volledige mate het leven en de beproeving geeft.

----------------------------------------------------------

Zoals God dus de ruimte mag benutten of de engelen de kans mag gunnen wanneer zij dat 
verlangen voelen of hij dat beschikt om engelen via een mensenleven te bevestigen.

Zoals de hindu goden de ruimte mogen benutten om een persoon te vragen een leven als avatara te 
voldoen. Waarbij zij dus ingebed zijn en via de godheid ook de bevestiging van hun functie krijgen.

Zo mogen ze vanuit die hemel ook die ruimte benutten, en wanneer zij van God die opdracht 
krijgen de plicht te voldoen die hen gevraagd wordt.

Zo mogen alle aartsengelen die deze functie toebedelen ook de schriften van God als mogelijkheid 
geven en de engelen geleiden in hun taak, hun proef en hun beloning.

Zo is God natuurlijk boven de heilige boeken verheven maar mag ze wel gebruiken om zowel de 
engelen moed te geven, als de maatschappelijke inbedding te borgen.



Noem dus dat engelen die van God de gelegenheid krijgen wel de bemoediging mogen krijgen, wel 
de bevestiging als god een proef voldaan acht, en ook de wijsheid mogen verkrijgen om te 
ontdekken welke waarde zij voor God hebben. Noem dus God ook de schriften gebruikt om zowel 
de mens als de engel in zijn pad door het leven te sturen, te bemoedigen en te belonen.

Zo is in het hindoeisme ook de functie dat alle religies en alle aanspreekvormen aspecten zijn van 
de heilige naam en zij allen gelijkwaardig zijn. Noem devoten van alle religies in hun plicht hun 
taak en mogelijkheden als gelijkwaardig worden gezien.

Zij die als mens een persoonlijk gebed oprichten dat zij een bijzondere genadevorm zoeken mogen 
zeker bevestigd worden dat hun verlangen daarmee bij God bekend is, en in het christendom moed 
of interesse beloond wordt. Noem dat Christus iemand die een engel zou willen worden daarin 
zeker tegemoet komt, en die wens hoort en naar mogelijkheden onderzoekt.

Noem dat de genade bij engelen strenger is, dat als zij een zonde plegen of een misdrijf 
genadevormen die de voorwaarde ervan hebben voor hen niet meer mogelijk is. Als zij een zonde 
plegen en door boetedoening in een religie weer aangenomen kunnen worden mogen zij die wel 
benutten. Noem dus dat engelen in hun ernst in menselijk opzicht gelijkwaardig worden beoordeelt.

Immers engelen in hun grote slimheid kunnen de wil van God, noem zijn wijsheid onderzoeken op 
de houdbaarheid en zijn in hun hogere status eerder verbonden aan God. Noem dat zij daardoor 
strenger geoordeeld worden.

Noem dus dat de genade die God bekend maakt, mondeling of schriftelijk door God benut mag 
worden om zowel mensen tot bekering te brengen als andere functies van zijn bestel te behartigen.
Noem als hij een engel toestemming geeft of aanwijst om genade te vinden of bevestigd te worden
hij daarbij ook de engel persoonlijk begeleidt en een taak zowel als een proef geeft. Immers geeft de
volheid bij zowel mens als engel.

Dus God zowel als goden als aartsengelen mogen de grondlegging van het woord gebruiken om 
mens en engel de genade te geven, te begeleiden en te borgen. Waarbij God niet afhankelijk is van 
de grondlegging van het woord maar er wel naar verwijst om zowel de mens zekerheid te geven,
de samenleving een duiding te geven en de engelen erin te ondersteunen. Immers als zij in hun 
wijsheid iets bemerken, en God in de schriften aanwijst welke betekenis het heeft, zij daardoor in 
hun binding met God bemoedigd worden. Noem engelen door de wijsheid van God die zij zowel 
bemerken als leren uit de schriften en de ervaring groeien in hun eigen functie.

Engelen daardoor ook meer vertrouwen krijgen en dat vertrouwen ook uitdragen.
Heiligen daardoor in hun leven ook de moed vinden om hun functie te voldoen,
ook wanneer zij door God aangezet worden voor een opoffering van belangen.
Noem dat mensen de wijsheid en slimheid van God mogen onderzoeken
en alle woorden die God geeft daarvoor mogen gebruiken. Noem dus
alle boeken die God in een aspect verklaren.

-------------------------------------------------------------------------

Brahman als realiteit die alles omsluit, waarbinnen de Alschepper alles ieder moment tot 
ontstaan brengt en het geheel zijn straling meegeeft, daarbinnen de Almacht die de 
gehele orde vasthoudt en door de wet van straf en beloning een levenstaak meegeeft
en daarbinnen door het oordeel zowel genade toebedeelt als de hierarchie instand houdt.

Brahman die ieder op een eigen niveau brengt, en door zijn genade naar zich toehaalt



waarbij de niveau’s zowel in taal als vorm te benaderen zijn noem iedereen kiest
waar hij bij wil horen.

Noem dus de genade door het plicht in het leven te kiezen en te vervullen ontsloten wordt.
Noem dus dat God op persoonlijke titel beslist over genade maar de functie in het algemeen
binnen de orde toebedeelt. Noem dus een wisselwerking tussen een persoonlijke relatie 
zoals in het geloof, en algemene functie in uiterlijke zin in de samenleving.

---------------------------------------------------------------------

Zoals Cherubs die in de joodse religie als kinder engelen worden gezien.
Zoals Serafs die in de joodse religie rond de troon van God vliegen.

Zo kunnen kinderen zich in de jeugd, zonder afhankelijkheid van leeftijd of gender
zich overgeven aan God, of in hun religie de aanspreekbare goden.

Deze kinderen krijgen dan vanwege hun intentie en toewijding. Noem ook als zij
in gehoorzaamheid het gebed van ouders krijgen, en als zij het nazeggen het gevoel 
hebben daar oprecht in te zijn, daarin worden aangenomen.

Als kinderen zich in een gebed overgeven, hebben zij geen direct belang om bij een 
gemeenschap, kerk, of religieuze leer aan te sluiten. Immers de kinderen zelf zijn bij Godswege.

Als kinderen dus dit gebed benutten krijgen zij een beschermengel toegewezen die het gehele
levenspad bewaakt. Waar volwassenen lid worden van een gemeenschap, of een beroep kiezen
om dit belang te behartigen vallen kinderen onder de leiding van een beschermengel.
Die bescherm engel onderwijst ze, voedt ze, en blijft tot hun levenseinde bij hen.

Als kinderen een beschermengel krijgen is die engel zonder naam, zonder vorm dus kan die 
engel ook de vrijheid nemen om een ander pad met ze te gaan. Noem dat een engel zelf
altijd ook van binnen met God verbonden is en dus geen uiterlijke maatstaf of genade hoeft
te benutten.

Kinderen die zich overgeven zijn in normale zin, in de opvoeding door hun ouders zoals bij gewone
kinderen te beinvloeden, lessen over te dragen, belangrijke normen en waarden. Waarbij kinderen 
als zij volwassen worden net als alle mensen en eigen leven hebben en daarin hun eigen wensen 
mogen volgen en vervullen.

Een beschermengel is dus bij het kind en zijn levenspad aan het lot van het kind zelf verbonden,
en zodra de engel een kind ter hand neemt in religieus opzicht veilig gesteld.

Noem dat Cherubs als bij God bekend door God bevestigd worden in hun zuiverheid, hun 
oprechtheid, hun liefde, en zo mogelijk hun wijsheid.

Noem dat Cherubs bij God een kinderlijke binding hebben waarbij zij de Heer ook in hun spreektaal
mogen aanspreken. Noem dat zij daarin een grotere vrijheid hebben dan wij van mensen 
verwachten. Noem dat Cherubs naast de Serafs en de Aartsengelen de benoemde engelen en 
engelenfuncties zijn.

--------------------------------------------------------



Zoals een driehoekvoorwaarde altijd een oplossing heeft en de oplossing een zwakte uit de 
samenleving duidt. Noem dus het midden tussen een roman een prijsvraag en een werelds probleem
uit de historie.

Noem een driehoeksvoorwaarde zo vertaald wordt in een betekenis dat iedereen zijn licht erover 
kan schijnen. Soms is het een prijsvraag en geven ze de kans bij een juiste oplossing een nieuwe te 
formuleren. Noem een driehoeksvoorwaarde benoemd wordt zoals bij de prins. 
Dat hij in een vreemd arm land is, dat hij de steun van zijn koningshuis kwijt is, en lokaal van 
heidense geestendrijverij wordt beschuldigd.

Door deze kleine vertelling de juiste oplossing te geven ook een ethisch, een religieus en een 
volksbelang wordt benoemd. Noem ethisch dat een prins bij zijn koningshuis in kwaad licht staat, 
noem religieus dat een zuiver meisje hem het gebed van overgave aanreikt. En van volksbelang dat 
als een arm land en een arme bevolking wordt aangestuurd in een poging jegens een prins die zowel
gefigureerd is als dat zij het inzicht missen om er juist mee om te gaan.

Een nieuwe driehoeksvoorwaarde is dan: Als een aanvoerder van een engelenorde wordt 
beschuldigd van onethisch handelen en een mensenleven zonder naam, rang, vorm moet aangaan 
maar wel in menselijke zin zijn intelligentie houdt.

Noem dat deze aanvoerder zijn eigen bestaan is vergeten en niet meer dan de menselijke 
mogelijkheden kan benutten, niet meer dan de menselijke mogelijkheden mag benutten.

Noem dat deze aanvoerder dan met een demon te maken krijgt die hem jaren achtervolgt.
In deze driehoeksvoorwaarde is de eerste dat hij zijn bestaan is vergeten en met niet meer dan 
menselijke maat mag handelen.

De tweede is dan dat hij door een demon wordt achtervolgd. En dus onder een dreiging staat die hij 
als engel in zijn engelenfunctie wel aan zou kunnen maar als mens de handvaten mist.

De derde driehoeksvoorwaarde is dan het middel voor de oplossing dat mag bestaan uit zowel een 
gebed dat hij mag vinden of aangereikt krijgen, maar hij als engel onder zware en serieuze 
voorwaarden staat dus niet ieder gebed mag benutten zonder prijs.

De derde driehoeksvoorwaarde is ook dat hij een duiding mag vragen aan een maatschappelijke 
organisatie of belang, maar dat het met geld of aardse middelen moet worden verworven.

De derde driehoeksvoorwaarde mag ook een religieuze dienstbaarheid zijn, die hij als engel dan 
moet verrichten maar wel de beperking dat het door mensen aangeboden moet worden.

De juiste oplossing is dat deze drie samen. Noem dus het gebed van overgave, noem 
maatschappelijk dat hij bij zijn ouders blijft en hun voorwaarden gelden. Noem de derde dat
hij de religieuze dienstbaarheid als oordeel aanvraagt. Noem door een levensoordeel deze dienst 
op het hoogste manier aanbiedt. Immers als oordeel is de dienstbaarheid of voor altijd dienend
of afgewezen.

Deze driehoeksvoorwaarde mag gedeeld worden, de oplossing blijft intrinsiek eraan verbonden, 
maar het is een kleine vertaling die vrij in rechten is.

-----------------------------------------------------------------------



Zoals in het Christendom de Heere Sebaoth de Heer der Heirscharen is, noem dus de koning in de 
hemel. Noem dan dat hij als een lichtende gestalte in de hoogste hemel zit.

hij zowel de alomtegenwoordigheid heeft, de almacht heeft en de Alschepper is.
Noem dat hij zijn engelen kan beproeven op hun oprechtheid. Zowel om Hem
te erkennen als hun oprechtheid om als zij bij Hem horen of zij Hem volgen.

Iedereen op aarde een naamdrager heeft van een heilige, een engel, een functie van God
of een van de heilige namen, of een van de heilige functies.

Noem dat soms een mens naar een voorouder is vernoemd en zij vaak de voorwaarde hebben
die zij zelf ook hebben gehad om in de hemel te komen. Noem dus een eerlijk beroep,
je best doen in het leven of een bepaalde deugd. Noem dus sommigen zeggen
vanuit de hemel als zij al christelijk waren, je hoeft van mij alleen de genade aan te nemen.

Omdat een voorouder zelf dan al in de hemel is en een kind zelf bereidt is om die voorwaarde
te voldoen, zij vanuit de hemel ook die sturing en mogelijkheid geven. Noem soms
een signaal geven, soms een bewoording ingeven of een andere vorm van hulp.

Als iemand dus een naam van een voorouder draagt ook impliciet in die traditie is opgenomen.
en vaak zegt men als je een naam draagt heeft die naam impliciet ook van binnenuit het recht
Noem dat vanuit de hemel die persoon dan zelf iets mag zeggen of doen. Volgens het 
identiteitsrecht.

Naamdragers in functie beheren ook de levenstaak die soms aan de geschiedkundige functie van die
naamdrager is verbonden. Soms is de naamdrager een naam van een engel of godheid die dan die 
functie met de wil van god behartigt.

Als mensen in het leven het doel van hun naam vervullen of bereiken krijgen zij de verklaring van 
hun naam. Noem dus zowel de functie in de samenleving, de spirituele functie die vaak een 
verwerkelijking in levenservaring is. Waarbij die verklaring ook de vervulling in het eeuwige 
inhoudt.

Noem als je in de hemel komt en een relatie hebt gehad, kinderen en bij wijze van spreken tot de 
dood in je huwelijk hebt geloofd. Dat het als een voldane plicht wordt gezien. In de hemel waar zij 
allen zitten in een heerlijke tuin en de alomtegenwoordigheid van God helpen. hun geliefden bij 
staan.

Heiligen die in het leven voor God hebben gewerkt krijgen dan in de hemel van God een plaats in 
een mooie tuin en mogen vanuit de hemel voor de gemeenschap en kerk zorgen. Noem dus ook als 
zij genade toebedelen of in het katholieke geloof door de heiligenverering, in het protestantse kerk 
door andere vormen van genade te behartigen.

Zoals engelen dan als zij in hun leven de plicht vervullen in de wil van God worden opgenomen en 
dan niet van locatie afhankelijk zijn, die binding innerlijk voelen in een verbondenheid. en engelen 
dan in dienst van God treden en daarbij ook beloond worden met de liefde en het geluk van God 
zelf. en de wijsheid en plicht in hun hart woont en hun daden.

Engelen worden dan door God bevestigd zowel in hun kunnen en mogelijkheden, noem als een 
sollicitatie waarbij zij van God allerlei vragen krijgen, als in hun intentie, noem dus de vraag of zij 
God wel willen dienen. Als zij als engel dan de genade die god aanbiedt aannemen, noem alle 
varianten in de volgorde die God wil, dan bevestigt God zijn binding.



Soms zegt men dat oprechtheid een voorwaarde is met de aanvulling als je open staat voor 
correctie, geleiding, hulp of onderwijs deze oprechtheid als voorwaarde een andere betekenis heeft.

Noem dat engelen zich onvoorwaardelijk aan God geven, immers anders zouden zij niet bij God 
zelf willen horen. Engelen alles voor God overhebben.

--------------------------------------------

In india is de gayatri de hoogste mantra.
De eerste regel Parabrahmani vidhmahe is ik wil het doel van Brahman bereiken
Ik neem het doel van Parabrahman.
de tweede regel Guru devaya dhimahi betekent
Door de godheid als guru wil ik het bereiken.
Noem dus door God als guru aan te nemen.
de derde regel Tanno Guru prachodayat
met behulp van de guru. Of de guru als middel.

De Gayatri heeft dan die zegswijzen in drie of vier regels en de volgorde
en betekenis die dan aan namen wordt gehecht. Waarbij die namen
dan een volledige definitie geven van zowel het doel als de vervulling.
Sommigen zeggen dan Vidhmahe betekent ervaren. Dhimahi doen en tanno dorst
prachodayat het lessen van de dorst of vervullen.

---------------------------------

Zoals je eigenbelang opgeven, je eigen ik opgeven.
Om in Brahman op te gaan. Noem de hogere werkelijkheid
Noem ook de heilige werkelijkheid, Waarbij heilig
het geheel betekent en heilig een eenduidige functie
in christelijk benoemd gods bestel.

Zo is in Brahman opgaan ook je eigen identiteit verliezen,
dat anders is dan een naam veranderen of een vorm veranderen
Immers naam en vorm krijg je van je ouders en hebben daardoor
een culturele aanleg, maar ook bij naam de beperking dat je
een levenstaak krijgt als je gelooft in naamdragers die je in
het leven niet zelf mag kiezen.

Zo is het pad naar een verwerkelijking gebonden
aan het kiezen van een guru en het overstijgen
door hogere gurufuncties aan te nemen.
Noem dus van de leraar in de klas,
naar God als guru door gebed te benaderen.
Naar uiteindelijk je aan God overgeven en Hem de leiding in handen geven.

Noem dus Para Brahman, waarbij de werkelijkheid
geen persoonlijk aspect heeft immers overal en altijd aanwezig.

en Para Brahman als persoonlijk aspect dat je instrument
wordt van de wil van Brahman, noem die men bereikt
door een godheid aan te nemen als leiding die dan langs



het pad naar Brahman zelf als leiding benoemt.

Waarbij Nirguna Brahman, de onpersoonlijke immers
het gehele heelal en het universum,
waarbij de Alschepper deze gehele werkelijkheid
vult met zijn kracht, straling, vorm en naam.

Waarbij Saguna Brahman het individu opleidt
om ook als persoon deze kracht te dragen.

Men stijgt dan in karmische zin op door steeds
goede daden te verrichten, zowel straf als beloning
door een godheid te dienen, noem Hij zijn genade van
overgave schenkt en de teugels overneemt.

en de Jana yoga die door eenwording met de werkelijkheid.
Met hart en ziel leven, Brahma als kracht de kans
tot vorming en ervaring geeft. die als een diamantslijper
die ziel tot zijn vele facetten brengt.

De nirguna Brahman is dan noem de werkelijkeid in het heelal
waar wij als mens misschien een bewustzijn dragen die bij mensen
bepaalt door hun zintuigen. en wij als mens weten wij bestaan
en in het hele heelal hebben wij leven in een land, baan, geliefden
en vormen van geluk en leed, succes en tegenslag, van leren maar ook onvermogen.

Noem dan Saguna Brahman leren die hoogste bron innerlijk aan te nemen.
Noem dus in handelen, in voelen, maar ook als levensbron.

Als ware dat Saguna Brahman het doel heeft als engelen gods wil te dragen,
en Nirguna Brahman bevestigt door de voortdurende ervaring van de werklijheid
dat wij in die grote, hele, heilige werkelijkheid zijn opgenomen.

Het doel van Brahman die beide vervult dan in de ene naam Brahman mag gelden,
zowel in ervaring als in handelen met die bron verbonden.

Waarbij men het hele heelal in zichzelf mag zien,
Noem zowel locatie geen beperking heeft, immers Brahman is overal.
Noem zowel tijd geen beperking heeft, immers men is in de werkelijkheid
in het moment met Brahman verbonden.

Door de eenheid steeds meer toe te laten men met beide aspecten verbonden raakt.

Brahman is dan door een guru bereikbaar, immers de Guru naar het doel leidt,
of de vervulling van een taak of leerstelling.

Als dan een guru een les voltooid acht, leidt het tot de volgend les.
Tot men het doel bereikt en men als volleerd de arbeidsfunctie draagt
die dan zowel innerlijk verbonden is, als uiterlijk de ruimte krijgt om
binnen de wetten van de werkelijkheid voortgebracht wordt.

Noem Adi Sankara die zijn lichaamsbewustzijn losliet, en als ware in



het handelende principe van de Almacht opging.

Noem dus in zijn tijd verscheidene tradities heeft gevestigd
die de indiase veda's leer en devotie voor lange tijd vestigde.

Noem dus een guru aannemen en die genade bevestigen,
de kansen geeft en waar men voldoet, ook de kans krijgt om
hogere doelen te vervullen.

Waar vaak als men anderen helpt een doel vervullen,
zelf ook bij een doel wordt geholpen.

Waar het bij mensen vaak een handvat, houvast is
dat het wederkerigheidsprincipe en een beloning niet
als voorwaarde stellen, de genade die men niet kent mogelijk kan maken.

Brahman, als nirguna in het hele heelal woont, dus niet alleen bij de persoon.
Brahman als saguna, het persoonlijke handelen door Brahman wordt gevuld.

Beiden daarna in eenheid het leven en bestaan vervullen,
Beiden daarna zowel het doel van Brahman volgen,
als alle condities in Brahman worden gevestigd.

Een volgeling van Brahman is dan niet meer van naam en vorm afhankelijk
maar woont wel in naam en vorm, en voldoet wel aan de voorwaarde van leven
noem zoals men naam en vorm van ouders krijgt. bloed of dna, en de naam
volgens de identiteit bij de samenleving en registratie.

---------------------------------------------------------------------

Zoals men soms afgeeft op india dat de armoedigen daar ziek en vuil op straat liggen
en als het ware de positie dat zij helemaal niets doen verkiezen.

Zij oefenen zich dan in een vorm van overgave, dat zij de werkelijkheid
nemen zoals die is zonder die te beinvloeden of ertegen te vechten.
Noem dus een vorm van devotie om zich aan het leven over te geven.

----------------------------------------------------------------

Noem de engelse gedachte over armoede, de wet en de genade.
Waarbij zij een kanttekening hebben over de verdeling tussen arm en rijk.

Noem dat een orde van de samenleving zelf hoort na te denken
over de breedte en borging van alle belangen. Waarbij zowel
de quantiteit, noem de grootste groep zonder kenmerken in de samenleving behartigt.
Als de kwaliteit, de keuze in welke mate de ene iets inlevert en de ander iets krijgt.

Als men uitgaat van een avondmaatlijd met een stuk vlees, of een stuk tofu
men het vlees maar op een manier kan verdelen en sommigen wel veel willen
maar je aan tafel eerlijk kiest wie je welk stuk geeft.

ervanuitgaande dat groente en rijst of aardappels goedkoop zijn en dan aan tafel



de volledige portie voor iedereen beschikbaar is.

Noem dus de gelijkenis van de avondmaaltijd.

------------------------------------------------

Noem in het christendom mensen zich aan god mogen overgeven en dan een innerlijke bron
aannemen waardoor zij ook de uiterlijke plicht in de juiste mate voldoen.

Noem in het hindoeisme ook de toewijding noem voor mensen altijd de mens binnen
de religie of godsdienst immers die behartigt altijd de genade op menselijk niveau
noem dus toegankelijk voor iedereen.

------------------------------------------------------

Noem als het de schepping van God is, Gods bestel gods genade aannemen men ook
in de Schepping een plaats krijgt, waarbij god als Schepper die beschikt.

Noem men mag dan genieten van de gunst die God zelf ook geeft en niet alleen
de maatschappelijke positie, baan, of andere kenmerken binnen de samenleving.

Noem zeggen ik erken God, of ik erken God boven mij dan een betekenis draagt
die de verantwoordelijkheid van de ziel bij God legt. Die wel overzicht heeft over
leven, bestaan, samenleving.

------------------------------------------------------------------

Zoals men Brahman bereikt, noem als doel binnen het leven
en erna in de straling wordt opgenomen noem in de heilige naam
van de werkelijkheid die van binnen een vorm van onfeilbaarheid geeft
die naar de menselijke maat zowel wet, plicht als burgerschap voldoet.

Noem die van buiten een vorm van onschendbaarheid geeft immers 
als men iedere keuze goed maakt, de plichten vervult men van zo iemand
niet kan zeggen. Hij doet iets wat hij niet geleerd heeft, of heeft zijn intelligentie
niet helemaal adequaat.

Zoals men Brahman bereikt en de verbinding met deze bron innerlijke legt
door de bron van handelen.
In het gevoel door eigenwaarde, ik doe dingen voor de samenleving die van belang zijn.
In het gevoel door zelfvertrouwen, dat de dagelijkse plichten in juistheid gebeuren
noem dus eten, voedselbereiding, als onder andere.

Zoals men deze verbinding uiterlijk heeft, men doet werk waar de samenleving achting voor heeft.
en door een belangeloze houding dat men anderen de ruimte geeft om licht te brengen ook waar
weinig karma is, of de samenleving haar belangen nog niet geborgd heeft.

Noem Brahman voorbij het levenseinde kijkt, en de dagelijkse roep en beroeping in arbeid vorm 
geeft zonder de voorwaarde van beloning waarbij dus werk voor de langere termijn,
zo mogelijk honderden jaren wordt verricht.

Noem dat Brahman voorbij de wereld en de samenleving kijkt, en een persoon een binding



kan leggen met een samenleving in groter verband. Noem Brahman deze toegankelijkheid
wel heeft immers Para Brahman het hele universum, heelal, en werkelijkheid schraagt, in zich 
draagt en voortbrengt.

Noem dat iemand die met Brahman een is, noem een in tijd en werkelijkheid van binnen en buiten
een Brahmana heet, en zijn functie vanuit Brahman verricht. Waarbij de conventie aan een burger-
identiteit is gebonden, en Brahman binnen de zogenaamde maatschappelijke voorwaarde zijn 
vruchten noem godsvrucht voortbrengt.

Noem dat Brahman zijn Brahmana persoonlijk in dienst heeft, van binnen door de handelende 
kracht van buiten door de aanwezigheid van bewustzijn in de werkelijkheid. Immers een bron heeft 
zijn kenmerken die altijd gekend horen te worden.

Noem dus een met de tijd, anders zou een mens bang worden van eigen handelen.
Noem dus een met de werkelijkheid, anders zou een mens zijn handelen zelf niet legitimeren.

Een Brahmana is dus in overgave aan Brahman, de heilige werkelijkheid door handelen door 
bewustzijn en daardoor ook in eenheid met de heilige werkelijkheid, door harmonie
in handelen en in aandacht verbonden.

immers scheiding betekent ook dat je Brahman als handelbron of als gewaarzijn in de werkelijkheid
nog niet geheel vertrouwt. Waardoor de mens zelf de beperking en voorwaarde vasthoudt tot het 
vertrouwen erin er wel is.

-------------------------------------------------------------

Zoals ik een inzicht vernam over Govinda, dat hij op aanvraag van Brahma de orde herstelde,
noem dus op aarde door de avatara Krishna. Maar omdat Brahma de gehele orde in het universum
noem als grondlegging en in de voortdurende behartiging heeft geschapen. 

Govinda die avatara dus als een grotere bedoeling in de boeken heeft gelegd. Namelijk als hij het 
hele universum heeft geschapen, dat Govinda op iedere wereld mogelijk de wijsheid heeft gebracht 
om de orde te herstellen. Waardoor de avatara’s daarmee ook bewezen universele rollen zijn.

Govinda die dan buiten de Schepping met een vonk de schepping onderhoudt dus de eeuwige rol is 
die buiten de orde is. Zij die dan een eeuwige gelofte willen afleggen worden behartigd door de 
rollen die ook voorbij het leven kijken, Noem iedereen die na het leven in de hemel de beloning 
krijgt, alleen het leven als werk zien. En de engelen zoals die in het christendom worden genoemd 
ook het bestaan in zijn geheel dus ook voorbij het levenseinde als dienstbaarheid zien.

Govinda dus de avatara’s als eeuwige en universele rollen ziet. En de goden wanneer zij behagen 
hebben een devotee in hun genade opnemen. Noem dus ook zelf bevestigen binnen de rollen van de 
samenleving. Govinda dan van buiten de orde, altijd zijn devotees op eigen naam aanneemt en niet 
volgens de institutionele verantwoordelijkheid. Noem dus kijkt naar de harten en die toetst zonder 
dat een orde of een samenleving daar een zichtbare behartiging in heeft.

------------------------

Zo is ook als een mens zich aan Brahman aanbiedt, de orde die dan toegewezen wordt waar de 
mens bij gaat horen. Dus Brahman zonder naam en vorm aanneemt maar het aanspreekpunt wel legt
bij een godheid. Noem vaak in lijn met de eigen hartewensen of karaktertype. Noem dus bij een 
mens een van de avatara’s of goden of godinnen.



------------------------------------------------------------------

Zoals Brahma tot Govinda in gebed vroeg om de orde te herstellen, Daarmee Govinda een rol kiest 
om die vraag te voldoen.

Noem dat Govinda zich als elke rol kan voordoen. En als Krishna bij ons als mensen de orde en 
wijsheid herstelt, noem dus alle genade en orde-thema’s

Zo zou als Brahma de schepper een vraag over een ander onderdeel van de orde in het universum
zou vragen, Govinda als emanatie van een godin kunnen verschijnen noem Gayatri,
of een van de andere avatara’s als vorm aannemen.

Zo zou Govinda dus afhankelijk van de gebedsvorm of vraag een middel kunnen kiezen om hieraan 
te voldoen.

Omdat Govinda zoals gezegd in het hele universum de mogelijkheid heeft, en als Brahma het 
universum geschapen heeft en de wens heeft een deel van de orde weer aan te vullen noem tot een 
volledige maat. Aan Govinda zou vragen dat te doen. Bij mensen als gebed bekend, en met de 
voorwaarden zoals die in heilige boeken worden benoemd.

Brahma die dan Govinda de vraag stelt, geeft Govinda dan de vrijheid een rol in zijn schepping te 
nemen, Waarbij zoals mensen zich via gebed verbonden kunnen voelen en soms de hand van God 
ontdekken in hun rol, hun leven, hun gebeden, Brahma die verbondenheid ook heeft.

Brahma merkt dus dan hoe Govinda die vraag vervult, en geeft de ruimte eraan om zowel zijn vraag
als de hele invloed ermee te herkennen. Noem dus in gebed een vraag een ruimere gebedsverhoring 
kan hebben dan de vraag in betekenis zelf.

Zo heeft Govinda dus toen de orde herstelt, zoals het gebed was, in mijn inzicht, maar ook zijn 
eigen naam bekend heeft gemaakt als buiten de Schepping om devotees met een bepaalde deugd die
kans te gunnen. Noem zijn vriendschap te verkrijgen.

Zo is gebed dus altijd zowel een vraag in betekenis, als een ruimere verhoring, Immers God geeft 
altijd een maat waardoor het zogenaamde gebed het gesprek gaande blijft.

Govinda van buiten de Schepping kan zich dus voordoen met de rollen die in de religie in de heilige
boeken vervat ligt. En bij de goden of godinnen een emanatie is, immers zij gelden niet als persoon,
volk, of lichaam. En een emanatie daarbij als ware met de kracht van die God of Godin zelf 
verbonden is. Daarbij dus de avatara’s een rol zijn die zichtbaar en herkenbaar ingevuld worden.

Noem dus Govinda zijn eigen emanatie in iedere vorm en rol of naam kan brengen.

Noem dus ook dat vanaf de grondlegging God zijn Aarde heeft gevolgd, en zijn boodschap kan 
bijstellen. Noem dus vierduizend jaar geleden Krishna, en tweeduizend jaar geleden Christus. 
Waarbij dus God ziet dat een bepaald kenmerk meer de aandacht nodig heeft. En daar dus zijn 
Schepping bijstuurt als ware.

Zoals bij Christus zijn gehele plan nooit in het eigen hoofd zou passen, veronderstelbaar is dat hij 
aan Goddelijke of Gods wil verbonden was. Waarbij dan de gedachte dat Christus vanwege God als 
vader dat vanaf de geboorte zou hebben gehad.



Noem als Christus als herder en verlosser geldt hij ook de rol aartsengel mag dragen als functie 
waar mensen en engelen betekenis in zien. Immers een rol geeft ook toestemming die rol aan te 
nemen als autoriteit, noem dus engelen Christus als aartsengel mogen zien.

Aartsengelen dus bekleedt zijn met macht maar hun genade ook schenken immers vroeger werd dat 
als verboden gezien, maar de ruimere mogelijkheid daarmee wel bevestigd wordt.

Noem dus dat aartsengelen wel aanspreekbaar zijn en de genade schenken aan hen die het vragen
immers zij voelen dat verlangen in het hart. 

Zoals vroeger de aartsengelen met vrees werden aangezien over hun souvereiniteit, maar hun rol 
dus bijgesteld de genade mogelijk is en maakt.

Noem dat mensen de aartsengelen ook om genade mogen vragen in de symbolieke betekenis zoals 
religies hun genade aanbieden. Noem zoals goden, godinnen en god een genade gebed zoals God ik 
vraag om uw genade zowel horen als aannemen.

Immers genade is een eenduidig woord met een betekenis als ware een leraar in de klas les mag 
geven, en kinderen weten dat er bepaalde regels zijn. Noem dus genade een eenduidige betekenis.

Zoals de grondrechten bij iedee samenleving altijd in de voertaal of gangbare taal wordt gebezigd.
En iedere claim op een grondrecht of grondrecht altijd lokaal beoordeelbaar is.

Noem dat er geen ordes of organisaties mogen zijn die zich op een grondrecht beroepen zonder dat 
die in de lokale wetgeving beoordeelt mag worden, of onder oordeel staat van de wetgevende 
macht.

Noem dat een orde op een bepaalde plaats noem ook met bepaalde functie altijd binnen de 
samenleving geborgd en aanspreekbaar is. Noem dus de lokale wetgeving in directe zin mag 
oordelen. Noem dat een hogere orde of inbedding in een grotere samenleving altijd onder de 
redelijke normen en waarden benoemd wordt.

Noem dat zoals wij op aarde soms een fout maken, en door anderen gecorrigeerd worden, als ware 
er engelen zijn die de orde bewaken soms eenvoudige middelen gebruiken om te beproeven of 
mensen nog dicht bij hun eigen identiteit zijn.

Noem als voorbeeld dat een mens een kleine opdracht van een geliefde of superieur moet kunnen 
uitvoeren, immers men is onderdeel van een samenleving, en door het eigenbelang niet te laten 
prevaleren. Een mens openstaat in de betekenis van onderdeel in de samenleving en de plaats 
binnen de maatschappelijke orde.

Noem als mensen zich beroepen op een functie, of een vorm van uitverkiezing een kleine test of 
beproeving mag uitwijzen of die claim terecht is. Noem dus een oordeel op een onbekend ogenblik.
Noem dus als iemand claimt onfeilbaar te zijn, en bij een beproeving afwijkt dat het oordeel van 
onfeilbaarheid komt te vervallen.

Als religie de functie van de Almacht benoemt die wordt toegeschreven binnen de heilige 
grondlegging aan een goden of godinnen naam. Dan is die Almacht de borg voor de orde binnen de 
samenleving noem dus ook de wetgeving plaats heeft om al het bestaande en de levende wezens 
zowel de rechten toekent, als die bewaakt. Waarbij de functies binnen de samenleving geborgd zijn.



Noem dus de Almacht overal in zowel voertaal, als internationale taal de norm via zowel wet als 
traditie overdraagt en in een hierarchie binnen de samenleving behartigt.

Noem dus de Almacht die functie zowel zichtbaar draagt zowel kenbaar draagt als impliciet in de 
orde legt. Noem mensen in de samenleving binnen de wet vrij zijn in hun handelingen.Waarbij dus 
de Almacht als principe zowel religieus is als zonder kenmerk de orde draagt.

Als een orde zich beroept op een wet die als een uitverkiezing geldt, is het oordeel aan alle religies 
en mogen alle religies zich beroepen op het gebed van oordeel. Immers orde is altijd binnen de 
samenleving geborgd waar zij een naam draagt en een functie behartigt. Een orde die dan onder 
voorwendsel van de wet een kwaadwillende functie draagt is daarbij dus onder het oordeel van alle 
religies die binnen de wet geldig zijn. Noem bij monde van de wet alle wetten gelden.

Zoals wij in het hindoeisme de drie eenheid kennen noem de Schepper, de Onderhouder en de 
oplosser.

Zo is in het mensenleven die rol en de verdeling ook geborgd.

Noem dus Brahma tijdens de opvoeding de mens de functie geeft waarbinnen hij in de samenleving 
zijn functie behartigt. Noem onderwijs in de wetenschap, noem vorming van karakter, noem de stijl 
van communiceren maar ook de methodieken van plannen binnen het leven met alle thema’s zoals 
belangrijk. Waaronder het dieet, waaronder de vrije tijd besteding, noem ook de financien.

Noem Vishnu die de volwassene de arbeidsperiode begeleidt, die zowel geborgd kan zijn binnen 
een godsdienst of religie of binnen een ander thema een handvat heeft, noem de plicht aan het 
vaderland, noem de voorkeur voor een thema of een beroep met een ideaal.

Noem dat ieder mens zijn leven uiteindelijk teruggeeft en hetzij door een ziekte, een ongeluk of een 
feilbaarheid tegen de wet geen terugkeer heeft in het leven. Deze fase dus in het teken van Shiva 
staat. Die dan bij het bepaalde moment van de Schepper zoals in het christendom de opvatting de 
mens door een oorzaak buiten het eigen ideaal van onsterfelijkheid terugneemt.

Immers een mens bij de dood, heeft zowel verdriet, angst als een strijd tegen het lot. Bij een ziekte 
is het binnen het lichaam, bij een ongeluk is het toeval of het lot. En bij een wetdelict is het een 
handeling die de wet buitenwerking lijkt te stellen.

Noem dus de mens binnen het leven de drie fases heeft van Brahma, Vishnu en Shiva.
Als men dan binnen het leven de levenstaak vervult, ligt zowel de verantwoordelijkheid
noem na het ogenblik dat men controle over de handelingen verliest, of de samenleving iemand 
beoordeelt als niet meer handelingsvaardig bij de Schepper ligt. Die de levenstaak dan als voltooid 
kenmerkt en de persoonlijke veratwoordelijkheid daarmee wordt weg genomen.

Noem dus mensen geen wetenschap hebben over de ervaring na de eigen dood. Waarbij dus geen 
claim op rechten daarover gelegd kan worden. En de levenstaak bij voltooing als voldaan wordt 
beschouwd en daarbij het werk en de levenswerken in de samenleving worden gekenmerkt.

Noem op de naam van de persoon en onder het maatschappelijk recht. Immers men heeft binnen de 
samenleving recht op verdienste, en en verdienste onder rechten van de bron van het werk. Noem 
zoals christenen graag hun werk aan Christus toeschrijven.



Noem dus bij de dood de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan zowel de wet 
en de legitimiteit van de levenstaak. Noem dus de wet bepaalt over de afhandeling en de waarde 
impliciet bij de machthebber ligt. Noem in het christendom de Heilige Geest zijn coordinatie 
behartigt. En in het hindoeisme een van de goden of godinnen de coordinatie behartigt. Immers als 
men onder leiding van een macht werkt die macht de betekenis ervan in handen houdt en beslist 
over de maatschappelijke inbedding zowel als de naamgeving.

Noem dus een wijsgerig boek, zowel de auteursnaam houdt als de betekenis van de inzichten bij de 
bron in directe inbedding ligt. Immers als men leert rekenen houdt de rekenkunde zijn eigen 
betekenis, anders zou de rekenkunde geen basis hebben van logica, of wetenschap waarbij zij 
ongeldig zou worden. Noem dus een levenstaak intrinsiek de rechten houdt van de coordinatie 
waaronder zij voortgebracht werd.

In de toekomende tijd van geavanceerde technologie. Noem dus lasercommunicatie via glasvezel, 
noem chemica die de levenstijd verlengen tot het dubbele. Noem de sociale instrumenten die 
digitaal worden ingebedt noem de korte lijnen van zowel arbeidstijd en arbeidsfunctie.
Het is dan een gewone keuze voor een overheid om belangen af te dekken in zowel de wetgeving 
als de protocollen.

Noem dus slavernij intrinsiek verboden is waarbij ook digitaal of als contract als instituut ongeldig 
is. Noem dus een contract voor chemische of medische onderwerping verboden is.

Noem dus mensen geen medisch contract mogen tekenen of geldig verklaren als zij niet de keuze 
hebben over ieder onderdeel die zowel het lichaam als mogelijk de geest of ziel schendt.

Noem dat mensen geen chemisch contract of verbintenis mogen aangaan die de keuzevrijheid van 
de persoon beinvloedt buiten de mate van authentiek handelen noem het oordeel aan de wet.

Noem dat contracten of verbintenis van voor de geboorte bij melding ongeldig worden verklaard en 
in hun intrinsiteit ongeldig zijn bij het bevestgide burgerschap van een mens, noem bij geboorte 
contract, of geldig identiteitsbewijs.

Noem dat bij protocollen de momenten dat een contract bevestigd wordt een persoon in vrijheid de 
keuze mag maken en dat bevestigd moet worden dat die vrijheid zowel in begrip als in kenmerken 
van de werkelijkheid zijn benoemd.

Noem dat elke geldige wet in een samenleving onder coordinatie van de overheid tot stand is 
gekomen en dat een geldige regering internationaal gemeld is met de vorm van behartiging noem 
democratie, republiek, monarchie of een van de vormen die bij besluit zijn aangenomen.

Noem dat de wet geldig is voor al haar inwoners waarbij burgers die overheidstaken of taken binnen
de veiligheidsdienst uitvoeren zich in gelijke mate aan de wet horen te houden, ten zij bij wet door 
de regering is vastgesteld dat zij van de wet mogen afwijken, maar alleen in die gevallen die bij de 
overheid bekend zijn. Met de overheids verplichting om haar verantwoordelijkheid af te dekken, 
Noem binnen de democratie dat de volksvertegenwoordiging het besluitrecht heeft en het recht 
heeft de informatie zowel op te eisen als bij een besluit zowel af te wijzen of aan te nemen bij het 
onderzoek zoals de regering zowel mag aanvragen, behartigen als het proces begeleiden.

Noem bij monde van de wet alle wetten geldig zijn voor alle burgers die een identiteit in het land 
hebben of de regio waar een symbool de geldigheid bepaald. Noem dus alle burgers in gelijke mate 
de plicht hebben zich aan de wet te houden, zonder onderscheid van ras, nationaliteit, status, 



arbeidsfunctie of verantwoordelijkheid. Noem met aandacht voor overheidsberoepen die zich ook 
zonder de controle functie van de overheid zelf zich aan de volledige wet houden. Noem de 
verplichting dragen van hun overheidsfunctie binnen de grenzen van de wet zoals die voor alle 
burgers geldt.

Noem de wet bij monde zowel schriftelijk als verbaal of mondeling bevestigd wordt, en een burger 
zijn handtekening zet op een identiteitsdocument zichzelf verplicht om zich aan de wet te houden, 
tevens zich meldt bij de regering of overheid in zake de wet en de justitie bij een eigen feil, of een 
waarneming van de wetschending. Noem alle burgers diezelfde verantwoordelijkheid dragen.

Noem alle burgers de wet kennen bij monde van de schriftelijke versie of de opvoeding inzake 
normen en waarden, Waarbij de verantwoordelijkheid van de opvoeding zowel bij ouders, 
verzorgers als de onderwijsfunctie ligt.

Noem als burgers handelingscapabel worden genoemd, zij de leeftijd van volwassene hebben 
bereikt of door een test handelingsbekwaam worden bevestigd, en deze test ook afgenomen kan 
worden om een handelingsbekwaamheid te onderzoeken of in oordeel af te wijzen. Noem een 
eenduidige vorm van onderzoek die voor alle burgers zowel mogelijk op eigen aanvraag als op 
coordinatie van het wetorgaan of de overheid.

Noem alle burgers bij het tekenen van een identiteitsbewijs, zich onderwerpen aan de burger rechten
en in het verlengde de mensenrechten. Waarbij de burgerrechten binnen het land worden bevestigd 
en de mensenrechten internationaal gelden en bij monde van de internationale verdragen mogen 
worden bevestigd, of gecontroleerd. Waarbij de mensen rechten boven de wetgeving van ieder land 
of iedere regio met hetzelfde symbool gelden.

De mensenrechten een internationaal besluit zijn waarin de algemene kenmerken zijn benoemd die 
een mens zowel beperkt in handelen, als het handelen van een mens rechtvaardigt. Noem de 
mensenrechten bij internationaal besluit mag worden samengesteld en de internationale 
gemeenschap alle middelen mag benutten om tot een overwogen versie van de mensenrechten te 
komen inzake de schriftelijke of mondelinge verwoording van de betekenis zoals die bij mensen 
intrinsiek wordt gekend. Noem alle menselijke vermogens die tot handelen of informatiebetrekking 
gelden.

Noem bij monde van de wet alle wetten geldig zijn, en bij monde van de mensenrechten ieder mens 
zowel een vraag kan stellen als een conflict kenbaar mag maken bij de organen die zowel de wet als
de rechten behartigen noem zonder onderscheid van nationaliteit, voorkomen, taal of culturele 
verschillen.

Noem binnen de grondwet de vrijheid van het volgen van een religie benoemd wordt met de geldige
wereld religies en de toetsing of zij de rechtvaardigheid behartigt en de mens de binding geeft met 
een vervullende vorm van leven. Noem religie een eenduidige naam is, en genadevormen een 
eenduidige betekenis hebben. Noem religie in het woordenboek wordt omschreven. Noem de wet 
zowel regionaal als internationaal mag worden bevestigd of bevraagd.
-------------------------------

Noem dat het voor mensen onmogelijk is om geen wensen of doelen te koesteren.
Noem sommigen het ver vooruit plannen. Een carriere met een beeltenis van een 
baan of arbeidspositie met een geachte mening bij anderen.

Anderen die jaren sparen voor kunst die meer dan een jaarsalaris waard is.
Noem dus doelen in de verre toekomst kunnen liggen, noem wensen die zo



hoog aanvoelen dat zij nauwelijks te bereiken of te vervullen zijn.

Noem dat men altijd een doel of een wens neemt, maar de basis van het verlangen 
de wens of het doel verschillend kan zijn. Noem men kan een wens over 
een week tijd verdelen als doel, over een jaar, of over tien jaar of verder.

Noem als men een wens op dezelfde dag legt, noem dus ik kijk uit naar
een ontmoeting over een uur, of een maaltijd met lekkere gerechten.
Noem ook onderdeel van de dagelijkse verplichting. Als ware ik kijk uit 
naar mijn werk, noem een collega met gesprekken, of een humoristische
gebeurtenis. Men kan dus doelen stellen met de tijdsperiode en aanduiding
die men wil.  Noem dus het onmogelijk is om geen doelen of wensen te koesteren
maar als men de voorwaarde van een wens onderzoekt, dat een wens methode 
de mate van vervulling, de weg ernaartoe en de zogenaamde vereisten om haar 
te vervullen.

Een wens op dezelfde dag koesteren, een verlangen die binnen een korte tijd 
haalbaar is of een doel dat binnen een grens ligt dat de vervulling bijna zeker maakt.
Is dan een zogenaamde methode om door het doel dichterbij te halen, of de zogenaamde
voorwaarde in het leven kleiner te maken. Of door de verlangens een zekerheid van 
vervulling te geven, men daarmee een levenshouding of instelling heeft waarbij men 
meer of minder de vervulling betrouwbaar maakt.

Noem het is onmogelijk om geen wensen te hebben, maar men kan ze bijstellen en
tot een periode terugbrengen waarbij de haalbaarheid geen voorwaarde is en men 
door de vervulling sneller door het leven heen alle mogelijke onderdelen vervult.

Noem dus ook als men de wensen en doelen dichterbij haalt, men ook de wensen
makkelijker bijstelt, immers niet van een lang tijdspad afhankelijk, noem dus
de slagen van het lot, tegenslag of onvoorziene omstandigheden niet resulteren
in het afwijzen van het gehele doel, maar in het bijstellen noem ten opzichte 
van een tijdspad van de gebeurtenissen, wensen, doelen waar men dan naar uitkijkt.

Als men dan doelen met een kort tijdspad vervult bouwt men ook eigenwaarde op
immers waar men een doel ver weg heeft, ligt de vervulling ver in de toekomst
en komt het moment van bevestiging op veel lagere intensiteit.

Noem dus door een korte termijn te kiezen voor wensen, doelen en verlangens,
men ook vervult of bevestigt wordt in de mate dat men ernaartoe leeft,
of in het leven de vervulling ervan ervaart.

Noem als men uitkijkt naar de eenvoud noem een lekkere avondmaaltijd,
of een moment dat je voor jezelf een lekker kopje koffie maakt,
en men vervult het, noem binnen een korte tijdsperiode.
Noem een uur, een dag, of een week, men ook daarin de bevestiging vindt,
immers men stelt een doel en behaalt het doel, onafhankelijk van andere factoren.

Als methode van doelen stellen, wensen in de eenvoud van het dagelijks leven 
is het een bekende methode die vaak hoog wordt aangeslagen omdat mensen 
ook de mogelijkheid hebben zich bij iedere period bij te stellen, noem
een meer dynamische levenshouding krijgen. Waarbij die levenshouding,
vaak de doelen in combinatie met het gehele leven noem zowel wens



als plicht, noem arbeid en alle levensonderdelen in de dagelijkse sfeer vervult worden.

Noem een leven is niet van alleen wensen of plicht afhankelijk, maar het is wel een 
belangrijk onderdeel ervan, en door wensen en vervulling steeds bij te stellen
stel je je ook open voor de werkelijkheid en wat mogelijk is buiten de gezichtskring
van de doelen die je stelt, noem het doel van een carriere, een groot deel van de 
andere onderdelen die als ware mogelijk zijn niet ziet, immers het doel van carriere
is zowel op lange termijn, waardoor kortere termijnen niet in zicht zijn, als het doel 
van carriere, een hoge maatstaf geeft waar men zelf aan moet voldoen. Noem
dus niet de vrijheid om de blik te verbreden of het openstellen noem voor raad van
anderen over doelen die intrinsiek belangrijker zouden kunnen zijn.

Noem een dynamische levenshouding, betekent dat je doelen en wensen
op korte termijn stelt. Natuurlijk in het leven grote uitgaven niet vaak voorkomen
en planning van het leven, of financieel budget niet zijn waarde verliest.

-------------------------------------------------

Zoals het voorbeeld dat Christus een geheel leven vulde met noem het een taak
die het christendom als religie zou voortbrengen.

De gedachte dat Christus het gehele plan, noem alle zogenaamde onderwijs, genezing
onmogelijk in zijn hoofd kom hebbben en bijwerken.

Noem dus Christus met een vorm van bovenaardse of bovennatuurlijke intelligentie
begiftigd moest zijn geweest. Noem de bijbelse boeken en onderdelen zowel
als redevoeringen overal uitspreken als de argumentatie dat die legitiem zou worden.

Noem dus dat het zogenaamde plan nooit bij Christus in zijn geheel bekend is geweest,
immers dan zou hij zowel een planvermogen opzichte van tijd, ten opzichte van 
wetenschap moeten hebben gehad, als een diep sociaal inzicht noem de ontwikkeling
van de kerk die pas vna na zijn leven tot ver in de toekomst zou zijn.

Noem dus de voorwaarde van eigen wil en eigen intelligentie bijna onmogelijk zou
zijn voor een mens, met zowel menselijk lichaam als de intelligentie vaardigheden
noem van een menselijke geboorte.

De verklaring dat hij van geboorte aan Gods wil gebonden was of verbonden aan was
is dan een legitieme bewijsvoering. Noem dat Gods plan niet in zijn geheel in zijn
hoofd zat, of tot ontwikkeling kwam als een soort boek dat hij zowel las als doorstreepte
maar dat Gods plan, noem zoals wij engelen zien, door zijn godswil bij Jezus werd
gedragen als de koppeling tussen zowel gods wil als de vrije wil, noem in een 
eenheid verbonden waarbij zowel gods wil mogelijk als eigen wil aanvoelde.
Als de handelingen onderdeel van het wilsconcept als in de realiteit een directe 
inwerking had. Noem dus de interactie zoals wij in vrije wil ten opzichte 
van de handelingen, Bij jezus de koppeling tussen gods wil was, en de zogenaamde
wils-concept en de interactie in de werkelijkheid.

Noem dus Jezus als voorbeeld; Neem deze beker weg ten zij gij wilt,
de koppeling tussen zowel de wil, dat hij door de interactie het lot moest ondergaan,
als de gevoelsbeleving, dat hij als mens het lot niet durfde aan te gaan noem de angst



van de dood, de doodstrijd, en de mate van overmacht binnen een situatie.
Noem dus de doodstraf, welk argument ook niet te vermijden was, en hij eenduidige
doodstrijd had, zoals die voor ieder mens binnen die conditie geldt.

Noem dus ieder mens die gekruisigd wordt, daar bang voor is, daartegen strijdt
en wil vermijden, de pijn daarbij intens ervaart, en daarbij dus een zelfde ervaring 
van heeft. Noem dus zowel godswil die de interactie bepaalt, als de menselijke
achtergrond dat binnen die godswil de ervaring ook van de doodstrijd eenduidige
menselijke betekenis draagt.

Noem als Christus geen godswil maar eigen intelligentie zou gebruiken, hij mogelijkerwijs
de doodstraf door een geavanceerd plan alsnog had kunnen vermijden, wat de uiting in
de bijbel van de angst noem de beker niet al legitiem zou hebben gesteld. Immers de 
keuzemogelijkheden bij een groot plan zou niet bij God liggen, maar in zijn eigen manier
en inzichtelijke vormen van sociaal inzicht, waarbij dan de interactie de mogelijkheden
zou bepalen om het uit eigen wil te kunnen vermijden, of de legitimiteit vna acties bij hemzelf te 
leggen en niet als verantwoordelijkheid noem zoals de beker bij God.

Noem dus dat Christus de wil van God in zich voelde, zowel vertrouwde, als de wil van God
zijn plan via hem tot uiting bracht, noem in de effectieve mate die niet in argumentatie ligt,
maar in de inzichtelijke vormen zoals wij die in het christendom kennen.

Noem Christus wel een zoon des mensen, omdat hij een menselijke geboorte had,
Noem dus een ander concept dan de engelenvormen die een lichtlichaam dragen,
en niet als mens geboren worden.

Noem dat Christus zich Zoon van God noemt, omdat hij mens is, en zowel dus aan 
de wil van God verbonden is. Noem in een mate die boven de menselijke keuze ligt,
anders had hij de gebeurtenis van de doodstrijd als een menselijke instinctieve ervaring
willen vermijden. Noem de gods wil binnen hem een hogere en belangrijkere status had
dan de zogenaamde mogelijke menselijke wil.

Noem dus engelen de gods wil ook dragen vanuit een ander beschreven concept.
En Christus die godswil droeg binnen het beschreven concept van een menselijk leven.

Noem dus daarbij dat Christus via de gods wil, een functie voldeed die in het plan 
van God lagen, en daarbij dus de intelligentie en de argumentatie droeg van de 
inbedding en interactie tussen gods wil, de gedragen eigen wil, de handelingen
en de uitwerking in de werkelijkheid en tijd, en de beleefde werkelijkheid van de
cultuur en vormen van beschaving in die tijd.

Noem dus het argument dat de gods wil, niet afhankelijk was van regionale invloeden van 
religie, godsdienst, noem de gods wil dan aan voorwaarden zou hebben voldaan die dan
bij de taalkunde liggen, bij de inzichtelijke concepten, en de communicatieve mogelijkheden
noem ook dat de voorwaarde van opvoeding de legitimiteit van de godswil zou hebben bepaald.

Noem dus Christus een zoon des mensen, of een zoon van God vanwege zijn menselijke functie, 
met de gedragen godswil, vanaf geboorte, immers er was geen boodschap die een onderwijsvorm 
over godswil overdroeg, noem esoterische leerstellingen. Noem dus godswil bij Christus niet
van opvoeding afhankelijk was. Een innerlijke verbinding die dus beargumenteerd vanaf de 
geboorte aanwezig was geweest.



Noem de werkelijkheidservaring dat in de bijbel staat dat je gelijk een kind moet zijn
om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Als concept van de beleefde werkelijkheid noem van Christus, immers hij beschreef het.
Dat de pure werkelijkheidsbeleving van een kind. Noem dus onbevangen en spontaan.

Noem dus onbevangen zonder denkactiviteit, en spontaan als ware de godswil via de
spontaniteit tot uitdrukking komt.

Los van de concepten van godswil, of die vanaf geboorte gelden, noem in de ervaring 
van het concept van het kinderlijke standpunt. Dat voor mensen zou
een standpunt van godswil haalbaar zijn afhankelijk zou zijn van een vorm van overgave
die dan in het concept van vrijewil, los zou staan van argumenten als leeftijd, 
klasse, nationaliteit of voorwaarden.

Immers in het christendom is gebed een gesprek tussen de mens en God, en zou de godswil via een 
gebed van overgave worden verworven zou iedere religie in de grondschriften noem heilige boeken 
of aangewezen inzichtelijke boeken de betekenis daarvan met voorwaarden verbinden.

Noem dus in de bijbel Christus verwoordt dat een geloof in het koninkrijk gods, de godswil 
samengaat met een beleving van een standpunt zoals kinderen hun werkelijkheid ervaren.
Noem dus onbevangenheid, Noem spontaniteit. Waarbij de spontaniteit intrinsiek verbonden is met 
de wil die god zou verbinden aan de vrije wil. Noem dus in het vlak en sfeer van zowel handelen,
noem dus de ziel, noem de gevoelens in sfeer van het hart. En de interactie noem het menselijk 
lichaam.

Noem dat andere religies zoals hindoeisme andere voorwaarden belangrijk vinden. Een gebed van 
zelf overgave, een betekenis heeft dat men zichzelf als ware ziet als eigendom van een godheid
en die godheid daarbij dat eigendom gebruikt om de belangen van die godheid noem inzichtelijk als
instrument, vergeleken met een arbeidscontract van de ziel, in het leven weeft, en de samenleving 
behartigt als wisselwerking tussen het eigendom zijn van een godheid, en de waarde van die 
godheid binnen de inwerking in de samenleving.

Noem dus een voorwaarde van Godswil, in verscheidene argumenten zijn te verantwoorden, maar 
de intrinsieke betekenis ligt in het aannemen van godswil. Noem in sommige boeken omschreven 
als een gebed van overgave, zoals soms verwoordt wordt als het eigendom worden van een godheid.
Impliciet dat de rechten van een mens, noem bij de godheid anders worden behartigd, maar nooit 
buiten de directe invloedsfeer en de directe omschrijving binnen de grondschriften zoals heilige 
boeken. Noem wereldgodsdiensten de rechtvaardigheid van gebedsverhoring en het rechtvaardige 
oordeel van een godheid als een belangrijke eigenschap zien van religie in het algemeen.

Noem dus het aannemen van een godswil als concept van een gebed van overgave met een 
aanvullende betekenis dat men zichzelf als eigendom ziet van de godheid.

Noem alle religies in hun looptijd zowel zijn bewezen in hun effectiviteit, noem anders zouden 
verdwijnen omdat zij het menselijk standpunt niet zouden beantwoorden, noem gebed en leefregel. 
Noem in hun looptijd de veelvoudigheid van taalkundige gebeden alle onderwerpen zouden hebben 
gezien. Noem geen enkel gebed na zo’n lange tijd bij een volgeling die zonder aanwijsbare naam 
voorspeld zou zijn, een andere verhoring zou geven dan bij een willekeurige andere volgeling die 
dat gebed ook zou spreken of richten aan een godheid. Noem dus de rechtvaardiging dat een religie 



met andere kenmerken, daarbij de gebeden niet legitiem zou bewijzen op grond van onderwerp, op 
grond van intentie, of de mate van oordeel en de gebedsverhoring.

Noem een gebed van overgave in iedere religie die vernoemd is in de algemene lijst van 
beschikbare religies binnen de zogenaamde norm die de maatstaf is om een lijst te vormen,
als zowel legitiem wordt gezien, noem een gebed uit gesproken kan worden, als legitiem
als zij door een godheid verhoord wordt en een mate van gods wil uitnodigt, zowel in de tijd 
bewezen wordt door andere volgelingen met dezelfde ervaring, als bewezen dat de godswil
via een binding in de werkelijkheid een taak binnen het bestaan neerzet waarbij die godswil
bewijsbaar een invloed van de cultuur kan toestaan en beantwoorden, als een invloed van 
taalkundige aard. Noem een dode cultuur geen taalvernieuwing toestaat. Noem een invloed van 
religieuze aard, dat concepten van tijd, van plaats, en de beantwoording van levensvragen binnen 
het argument van een godswil, een invloed duidt die niet afhankelijk is van bewijsbare argumenten 
zoals berekening, logica, of intelligentie vaardigheden die als ware de godswil imiteren in de 
invloedsfeer zoals een godswil via een mens een taak in het bestaan verwezenlijken.

Met de aanvulling dat een godswil niet betekent dat het zonder oordeelsvermogen is of 
gevoelsgrond. Noem dus een godswil het handelen vult maar de persoon als ware de menselijke 
vorm van oordeelsvinding en gevoelskennis noem intuitie heeft. Immers een mens is altijd 
gebonden aan een mogelijkheid van informatiebetrekking of begripsvermogen in de zin van 
informatie over of voor de omgeving.

Noem een klein kind misschien willekeurig handelt, maar een volwassene een oordeelsvermogen 
heeft om zowel de sociale norm te bewaren, als de inzichtelijkheid in eigen handelen.

Men kan bijvoorbeeld niet rekenen zonder een inzicht in getallen, de betekenis van een berekening 
en de mate van vraag over een berekening en de mate dat een antwoord binnen een gegeven situatie 
als juist wordt bevestigd. Noem dus een fout antwoord in het eigen oordeelsvermogen ook bekend 
is als een fout antwoord, met de resultaat dat een goede berekening anders is dan het voorgaande 
foute berekening.

Zo heeft in het hart een mens altijd de intuitie. Die informatie geeft over leven, samenleving, en de 
situatie afhankelijk van tijd, plaats, sociale status en de beweegredenen binnen de context van leven 
en de omgeving van sociale rollen.

Noem dus een status als kind, wel de volwassen oordeelsvermogen heeft, noem los van en niet 
afhankelijk van denkactiviteit, en noem het hart als intuitie, noem gevoel over de werkelijkheid zich
vult met de mate van ontwikkeling en vaardigheid in relevantie met leeftijd, intelligentieniveau en 
opleiding. Noem levenservaring zowel in het hart, in de ziel, en in de zogenaamde wil is verbonden,
maar niet afhankelijk in zijn vorming is van denken of de activiteit van denkmethoden.

Noem een gebed van overgave een volwassene wel het begrip noem via intuite van een volwassene 
geeft, en de handelingen noem het eventuele godswil wel een inzichtelijke volwassen handelwijze 
geeft. Noem de beargumentatie van een handeling bewijst of een intelligentie veronderstelt mag 
worden achter de handelwijze, noem ook gods wil.

Noem dus hart een bewijsbare vorm zou hebben van een persoon met de leeftijd waarop de fysieke 
leeftijd gebaseerd zou zijn, en de intelligentievaardigheden los van de bron van handelen of begrip 
overeenkomt met de normale ontwikkeling met in begrip van de kenmerken gebaseerd op zowel de 
culturele, opvoedkundige als andere kenmerken die wetenschappelijk aanwijsbaar zijn.



Noem dus een engel niet afhankelijk is van intelligentie maar er wel mee begiftigd is. En de 
vermogens binnen de sfeer van het geheel of een gedeeltelijke vorm van de gewone menselijk 
vermogens is, noem in een menselijke samenleving. Noem dus het hart, noem de ziel die bewustzijn
als principe draagt, en het lichaam de gezondheid die interageert met alle onderdelen van een fysiek
leven. Noem een inducie van een ziekte, dezelfde ziekteverschijnselen geeft, en de ziel in gelijke 
mate aangeeft te lijden onder deze ziekte verschijnselen als een persoon die daarmee vergeleken een
ander religieus, of een afwezig religieus standpunt zou hebben.

Noem dus hart en ziel, een belangrijk onderdeel van de mens is. Noem de werkelijkheidsbeleving 
afhankelijk van bewustzijn, gevoel in het hart waaronder de aanwezigheid van het lichaam.
En de wil die los van deze afhankelijkheid die het menselijk leven kenmerkt, de handelwijze op 
zich in de wilsgrond een betekenis geeft die los van intepretatie een handelwijze in de 
werkelijkheidsbeleving een duiding geeft ten op zichte van de omgeving die daarmee een standpunt 
poneert die zonder kenbare bewijzen een normale menselijke beleving zou beschrijven. Noem 
zonder dat men weet dat iemand het standpunt heeft, men niet kan bewijzen dat iemand dat 
standpunt heeft. Noem alleen bij openbaring van een intelligentie en haar behartiging de omgeving 
zou kunnen bewijzen dat een mens die zogenaamde wils-trancendatie heeft beleefd.

-----------------------------------------------------

De informatiesamenleving in groter verband.

Noem wij op aarde het auteursrecht dragen, noem in de wetgeving op eigen naam, en de bron van 
schrijven of informatieoverdracht bepaald is met de middelen van het leven binnen de samenleving.

Noem de vergelijking van een ambassade die lokaal de rechten van hun land behartigt in de landen 
waarmee zij in verbinding staat.

Noem de informatievoorziening als concept voor zowel de overdracht, de kenmerken van intentie, 
en de mate van kwaliteit van informatie.

Noem de informatieoverdracht als concept met het gebruik van een middel van overdracht. Noem in
overdrachtelijke zin bij mensen de pen, het toetsenbord of vormen van communicatie.

Noem de verbinding met het heelal, waarvan wij in letterlijke betekenis onderdeel zijn, en in 
figuurlijke betekenis onze beleving ervan hebben in meerdere of mindere mate. Noem voor burgers 
het contact via verhalen, films of kunst. Noem dus de mate van informatievoorziening.

Als contact met het heelal, boven het vermoeden staat dat zowel bewijslegging als een intentioneel 
rapport beschikbaar is, is een informatieoverdracht noem communicatie in de breedste zin van het 
woord, en een informatie conceptie. Noem een instrument op het niveau waarmee de overdracht 
zowel wettelijk lokaal binnen de grenzen blijft, als in relevantie met de informatiebron de 
overdracht van de informatie geborgd plaatsvindt.

Noem contactlegging een instrument, noem de tussenkomst van een aangewezen persoon, als de 
samenleving het doel van contact is, de samenleving de borging van zowel de informatie als het 
mediair bepaalt. Noem dus in de moderne tijd het een keuze is om een maatschappelijke rol in de 
protocollen in te bedden waarbij communicatie in zijn kwalitatieve betekenis geborgd is, en de 
kwantiteit noem de tijdsperiode van informatie overdracht geborgd is middels de protocollaire 
voorziening van zowel de veiligheid van de conceptie, als de waardering van informatie. Noem de 
scheiding tussen overdracht en analyse. Noem de scheiding tussen de getoonde intentie, en de 
inbedding van de informatie in de samenleving. Noem het niveau vna informatie als science fiction 



als verhaal overdracht, diplomatiek, noem betrekking of orde, regels en wet. Noem 
wetenschappelijk de overdracht van technologie. Noem financieel bij zowel handel, schuld of 
spaartegoed overdracht, of de vormen van samenlevingtechnische onderwerpen noem cultuur. 
Noem dus film als informatiemiddel voor de samenleving. Noem traditie. Noem de verwijzing naar 
geschiedkundige rollen in het verleden. Noem alle ander onderwerpen zoals de overdracht van 
informatieconceptie. Noem dus de borging van de rol bij een protocol met een als mogelijke 
inceptie van de rolverantwoordelijkheid. Noem in verlenging de wetenschappelijke bewijsvoering 
dat een informatievoorziening bekend is met de kenmerken zoals die impliciet of neutraal benoemd 
kunnen worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals in het christendom noem de Almacht los van het begrip een laag of betekenis heeft in
het hele universum of de werkelijkheid. Noem de werkelijkheid een begrip dat een totaliteit
van het bestaande inhoudt zonder afhankelijkheid van vorm, locatie, naam of tijd.

Noem de Heilige Geest zijn definitie loszet van zijn betekenis als werk of gebed.
Noem dus de Heilige Geest als hij gebeden hoort toetst naar zijn inzicht. 
Noem de alwetendheid van God. Noem dat de Heilige Geest door sommigen
als een geest wordt gezien, als ware rondvliegt en beinvloedt. 
Noem door sommigen als een homogene laag wordt gezien, noem dus in de werkelijkheid
een vorm van alomtegenwoordigheid heeft, en als ware de almacht van God behartigt.
Noem de Heilige Geest volgens het boek, noem zowel invloeden bij het geloof 
noem bij gelovigen kan tegenhouden, als wel kan plaatsen.
Noem als simpel voorbeeld iemand zichzelf hoort zeggen over een gevaar;
Daar zou ik meer aandacht aan besteden, of bij het tegenhouden als een mens zou zeggen
ik geloof nergens meer in heeft het wel betekenis om bij het goede te horen.

Als de heilige geest iets tegenhoudt zou een directe duiding zijn om iemand te beschermen,
zou hij juist iets zeggen via iemand zou het zijn om een mens op een optie te wijzen die
in lijn met het hartewens wel betekenis heeft. Noem de Heilige Geest begrijpt wat iemand bedoelt
maar de mens door de verkeerd betekenis er niet in gekend zou worden.

Noem dus de Heilige Geest met een duidelijke werking zoals hierboven beschreven.
Noem dus de Heilige Geest soms zijn onmiddelijke kracht toont, als ware gelovigen
en niet in vrees voor zijn, en hij die genade ook toebedeelt.

Noem als de Heilige Geest een homogene laag in het universum is, en als ware
een groot volk een vorm van wetenschappelijk oordeel heeft en zou horen
over de Heilige Geest, zij dan zeggen onze analyse apparatuur vindt hem niet,
dat zou als Hij bestaat voor hen bewijs zijn dat hun technologie nog niet
die hoogte heeft om de Heilige Geest terug te vinden.
Noem de genade van de Heilige Geest wel zijn werking kan openbaren,
noem dus als er in geloof naar gevraagd wordt.

Noem: Eer Abraham ben ik, dat de heilige Geest aar Christus mee gedoopt was,
Ook voor de tijd van Abraham al bestond. Als ware bewijs dat hij door de tijden
heen heeft bestaan en die zelfde werking en betekenis heeft.

Noem de uitspraak van David, Hij is mijn zoon en mijn heer.



de zoon Christus en de Heer dus God via de Heilige Geest. 
Als ware de personificatie van geloof beiden door gebed en
als nalatenschap of nakomeling.

Noem Water en Geest. doop met de heilige Geest, en stromen van levend
water in het binnenste.

Noem de Almacht los van de persoon, immers ook een vorm van
orde handhaving of wet. in alle religies die betekenis en rang draagt.
Als de Almacht een persoon schoonwast en aanneemt kan de Almacht
dus met zijn macht alle genade toebedelen. Noem iemand zichzelf
inlevert om in die genade opgenomen te worden.

Noem de Almacht als principe de orde en wet zoveel mogelijk lokaal inbedt.
Noem dus op aarde een land, overheid, koningschap of andere bestuurslagen

Noem de Almacht die overal op de juiste manier instelt. Noem dus de verantwoordelijkheden
daarmee een borging geeft die zowel zichtbaar is, als controleerbaar.

Noem de Almacht, een principe dat een oordeel zowel souverein is, noem het geheel oordeelt
en zowel bindend is. Noem een persoon zou die goedgekeurd worden de genade krijgt.
Noem afgekeurd worden als ware mogelijk een virusziekte krijgt als straf immers.
een oordeel wordt ook bij de rechtspraak als bindend gezien.
Noem dus een oordeel over een persoon een persoonlijk oordeel is en een mens dan
op eigen titel en persoon zowel naam wordt aangenomen of afgewezen.
Noem de Almacht om genade vragen, of een gebeds-overgave als die aangenomen wordt.
de genade schenkt dat een wil als ware gedragen wordt in gevoel.

Zoals de eigenschap als een macht noem met een religieuze verantwoordelijkheid
gebonden is aan kenmerken als plaats, grootte, en kracht die zichtbare invloeden zowel niet buiten 
dat gebied kan tonen. Noem de voorwaarde van plaats en snelheid.
en de grootte noem de voorwaarde van de mogelijkheid om invloed te geven.
Noem dus als gebed een te hoge impliciete waarde heeft door de beperking van de grootte
noem als het een entiteit als de heilige geest is die gebeden niet verhoord kunnen worden.

en noem kracht als de heilige geest buiten de factor van gebedsverhoring de controle erover zou 
verliezen noem wel inwerken maar verliezen aan grotere of hogere machten.

Noem dan zoals de Heilige Geest, die zowel gods wil draagt,
dus de gebeden en onderwerpen die hij niet mag behartigen bij God legt,
en de gebeden die hij niet kan behartigen ook niet met zwakte weer kwijtraakt.

Noem dan dus dat als voorbeeld de Heilige Geest dat zoals God de Almacht
heeft of bewaakt, de verantwoordelijkheid van zijn onderdelen bewaakt
en op hun grootte afstemt zowel dus in kracht als in voorwaarde.

Noem dus ergens lokaal de Almacht de orde vasthoudt dat gecoordineerd is
naar functie, naam, voorwaarde en doel.

noem in de orde een functie geborgd is en die functie behartigt met precisie.
Noem de controle over de vrije wil in een maatschappelijke functie.
Noem de controle over verantwoordelijkheid met de reflectie op doeltreffendheid.



Noem de naam dat als een religieuze functie een naam draagt, die naam aanspreekbaar
is, controleerbaar naar hoe de naam in boeken noem ook heilige boeken genoemd worden.

noem voorwaarde, een heilige functie noem de voorwaarden die bekend zijn
noem of heilige boeken, traditie of mondelinge overlevering nooit zelf
zal overschrijden zonder zoals gewoon een bekendmaking.

Noem een doel van een macht uit een heilig boek nooit anders zal zijn
dan in lijn met de intrinsieke rechtvaardigheid en goedheid
noem ook de andere deugden zoals door iedere volgeling controleerbaar
uit gebed, maar ook de mondelinge overlegstructuur haar kan duiden.

Noem mensen in gesprek, gevoel of vermogen vat hebben op de kenmerken
van een macht die de verantwoordelijkheid draagt, noem dat gebed een actieve
vraag is, en een passieve verantwoordelijkheid gedragen wordt zonder zichtbare
inmenging.

Noem religies heilige boeken hebben, die hun functie verantwoorden.
Noem heilige boeken de toets der tijd doorstaan en daardoor hun bijzonderheid verkrijgen.
Noem dus alle religies door gebed en openbaring controleerbaar zijn, en alle religies
verwijzen naar heilige grondschriften. Noem alle intrinsieke conflicten door de 
oudste religies, het dichtst bij de bron der tijden controleerbaar zijn.
Noem dat binnen een beroepsgroep, de oudste mensen de meeste ervaring hebben.
Noem dus naar opleiding of werk ervaring. Noem leeftijd als een algemeen kenmerk
Noem dus de Almacht lokaal alles inbedt. noem de volkstaal meestal niet gekozen wordt om te 
liegen, immers een onechte of oneigenlijke machtsvermeerdering zich beroept op kenmerken
waar anderen zich of onzeker over voelen, over twijfelen of het niet met een ethische maatstaf of 
morele meetlat kunnen voorzien van een oordeel.

Noem dus de Almacht lokaal inbedt juist voor de consentie van het volk,
noem dat het volk in zijn geheel verantwoordelijk is voor de keuzes over het volk,
en die keuze legt bij de macht die in hun ogen die keuze zo kan nemen
dat hun volledige keuzevrijheid daarin behartigt kan worden.

Noem de Almacht een mens in zijn genade opneemt,
in de handelingspaden die een samenleving kent,,
waarbij zowel maatschappelijke paden noem cultuur, opleiding, noem opvoeding.

Noem ook de handelingspaden van persoonlijke overdracht 
zoals of een persoon een plotselinge keuze geeft,
of een mens een stem in het hart de keuze hoort voorleggen.

Noem dus de Almacht verscheidene manieren kent om
de zogenaamde toegewijden of personen te benaderen.
Waarbij het hart en gevoel ook zonder woorden getoetst wordt.
Noem niet een oordeel voordat een oordeel in betekenis bekend is
bij de persoon.

Immers bij een eerlijke keuze heeft men de betekenis van die keuze ook
in het eigen begripsvermogen, noem dus zoals geleerd in de opvoeding.



Noem dus de Almacht overal zijn orde lokaal inbedt.

Hogere problemen in een samenleving bij mensen die dicht bij religie
staan soms in een eenduidige antwoord zijn te vatten, maar alleen als
zij vrijwillig, en door hun eigen waarheidsvinding de mogelijkheid
benutten. Noem een persoon onder dwang geen maatschappelijke 
invloeden kan duiden. Immers men gelooft bij religie in vrijwilligheid.

Noem de Almacht dus een kernrol heeft in de inbedding van een
machts structuur. Noem dus de samenlevingen die een staatsgodsdienst
aannemen zoals het christendom of het hindoeisme.

Noem de Almacht als principe overal die algemene en neutrale rol heeft
om de gehele orde te borgen, staven, controleren en vormen.

-------------------------------------------------

Noem in een functie van de Almacht de keuze voor mensen tussen goed en kwaad.
Noem het Goede er wel boven staat omdat een kwade orde altijd zichzelf vernietigt.

Noem de keuze tussen goed en kwaad binnen de samenleving een grens heeft die de samenleving 
zelf ook beschermt. Noem het verschil tussen een keer door rood lopen op straat, of iets
doen waar je de vrijheid van anderen mee beperkt.

Noem de functie van de Almacht zoals koningen boven de wet staan, maar wel zelf als mens aan 
hun rechten moeten beantwoorden, en noem ook binnen het recht en de rechtspraak zich moeten 
verantwoorden.

Noem de Almacht als een functie van God ook de rechtvaardigheid heeft, Noem de Almacht als 
functie van God die zowel impliciet behartigt noem via gebed en gesprek, als expliciet noem
de zichtbare werking van wet en rechtspraak.

Noem de Almacht omdat hij de macht draagt, die macht overal inwerkt in de structuur van de 
samenleving. Noem de samenleving is gebonden aan het inzichtelijk vermogen van
de functies van sociaal, wettelijk, cultureel, traditioneel, technologie, en wetenschappelijke 
grondwaarden.

Noem men kan de rechtvaardigheid op verscheidene manieren behartigen.
Noem de alomtegenwoordigheid als je die benadert met technologie
in zijn analyse overal de wet kan behartigen noem wetschending tegenhoudt
of direct met een antwoord of ongeldig maakt, of ongeldig voor de toekomst bevestigt.

Noem de rechtvaardigheid zoals in de wet. Als een mens, de samenleving 
in hun waarneming noem de vertegenwoordiging van de wet een schending ziet
de mensen binnen de samenleving oordelen over de mate waarin en de geldigheid
om haar te voorkomen, bestraffen of ongeldig te bevestigen.

Noem dat God zijn rechtvaardigheid zowel via de Alomtegenwoordigheid
waarneemt. zowel als een vorst souverein zijn rechtvaardigheid beveelt.
Noem als God de wet als institutie een verantwoordelijkheid geeft,
zijn eigen souvereiniteit beslist wanneer hij die verantwoordelijkheid
overneemt. Noem bij gebed bij hem in de aandacht komt,



Noem bij de maatschappij als de samenleving die niet kan behartigen,
en als bij God, noem zijn onfeilbare wil hij die incidentie overneemt.

Noem dus als de religies beschrijven dat na een leven er een oordeel is,
Hij zijn souvereiniteit ten laatste noem buiten het zicht van de samenleving
behartigt direct na het zichtbare levenseinde.

noem zijn Souvereiniteit als oordeel een geheel oordeel geeft op het moment
dat het oordeel zijn volledige geldigheid zou hebben. Noem dus een oordeel
over de hele periode, over de hele persoon, over alle ervaring van die persoon,
en na het gehele mogelijke arbeidsperiode.

noem dus een persoon dan de gehele kans heeft gehad om zijn oordeel
ten goede te hebben. noem dus de souvereiniteit van God daarbij een
keuze is om het oordeel ook in zijn geheel te behartigen met de 
volle mogelijkheden van die gehele persoon.

Noem dus onafhankelijk van kenmerken binnen het leven zoals
opvoeding, opleiding, arbeidsperiode, stervensuur,
en alle mogelijke onderliggende kenmerken zoals persoonlijkheid
methodieken van werken en houding.
Waarbij een religieuze genade de verantwoordelijkheid zoals omschreven
legt in de handen van een godheid, die de souvereiniteit al tijdens het
leven meedraagt noem binnen de beschikbare mogelijkheden
en binnen de beschikbare duiding van alle kenmerken binnen het leven.

Noem God zijn souvereiniteit zowel tijdens het leven, noem het bemoemde
kenmerk door genade aan te nemen de coordinatie deels gedragen wordt
door een godheid.

Als de beloofde souvereiniteit bij het levensoordeel over het gehele leven oordeelt.

Noem dus een persoon tot het laatste moment ten goede kan keren,
en hoe eerder iemand ten goede keert. Hoe meer die souvereiniteit van God
zal oordelen.

Immers god oordeelt ten eerste of mensen de kansen en mogelijkheden hebben benut
om binnen die orde, noem de wet, noem alle kenmerken ten goede zijn gekeerd.

Immers de goedheid van God is leidend, de rechtvaardigheid beschermt de samenleving,
en de juistheid legitimeert alle lessen, onderwijs, en alle vormen van overdracht van ervaring.

Immers als men een test juist doet, heeft men alle lessen toegepast,
heeft men een test gemaakt zonder de juiste methodieken, dan blijkt omvermogen.

een waarde als goedheid heeft betrekking op het handelen,
noem dat iedereen goedheid een betekenis geeft in zowel oordeel als intentie.

Als een waarde als juistheid wordt gebezigd is het onafhankelijk van
goed en kwaad, immers men gaat dan van effectiviteit uit, dat in groter verband
de betekenis geeft aan keuzes die geen meetlat hebben waarbij een handeling wordt
gekenmerkt door meerdere keuzevarianten en onderdelen.



Noem een medische operatie juist doen, is soms via tussenstappen waarbij 
een persoon lijkt te worden geschaadt, maar na het hele proces als het juist is verlopen
juist de schade is beperkt, of de genezing een grotere schade heeft voorkomen.

Noem een ethische vraag over goedheid binnen een medische operatie.
Noem een mens zegt als ik in een ander mens snijdt geeft het mij nare gevoelens.
Maar als die mens door de ingreep, noem tien jaar langer leeft zonder pijn.
Is het geen kwade handeling, wat het wel zou zijn onder andere kenmerken.
Maar als de ingreep juist gebeurt men een maatstaf van andere orde gebruikt.

Noem als een land in oorlog een verdediging voert, men zegt oorlog is niet goed,
en is kwaadwillend in alle concepten, maar een land verdedigen als de orde
en de samenleving in hoger verband een grotere welvaart heeft, noem welvaart
die wel rechtvaardig gegrond is. de verdediging wel een juiste keuze kan zijn.
Immers de keuze om in een land welvaart en vrede door verdediging te hebben
of in kwalijk bewind te komen en in grote armoede en gebrek te leven
een impliciete keuze is die gerechtvaardigd wordt door een juiste keuze te nemen.

Noem een goede keuze andere maatstaven gebruikt dan een juiste keuze. 
Immers een juiste keuze baseert men op een grondslag die wezenlijk kan verschillen.

Ook al is goedheid en rechtvaardigheid onderhevig waardeoordelen van een ervaringswijze waar 
mensen zich aan toetsen noem dus heilige boeken of een vorm van waarheidsvinding.
Noem juistheid in zijn totaliteit als betekenis te bewijzen is door een bekend onderwerp
te kiezen. Noem een test in de opvoeding met de juiste antwoorden altijd resulteert in de gelijke 
gradering van de onderdelen.

Noem een handeling goed doen, de voorwaarde heeft dat men een betekenis hecht aan wat goed is,
waarom het goed is, en waardoor men de goede handeling zou verrichten.

noem een juiste handeling een kenrmerk vertoont van voorkennis, van voorvoelen, of een mate aan 
inzichtelijk vermogen. Noem als bijzonder kenmerk dat men juist handelt als men zich toetst aan 
een maatstaf die niet afhankelijk is.

Noem als men goed handelt, men in de oordeelsvinding het predikaat krijgt goed te handelen,
Waarbij de grootste algemene maatvoering  noem zoals een volk oordeelt het predikaat goed 
beschrijft.

Noem dus goed handelen en juist handelen in de beleving dicht bij elkaar kan liggen,
maar bij precaire handelingen toch verschillend zijn.

Noem als men juist handelt, men volgens een verantwoording geen fout heeft gemaakt.
Noem als men goed handelt, men onder andere volgens de norm of de waarde handelt,
en men wel vrij is van een ethische fout, namelijk in vergelijking met de norm.

Noem een wetgeving juist als zij onafhankelijk van keuzes goed en kwaad
of de geldigheid van goedheid bij een religie de burgers beschermt tegen
zowel vrijheidsbepekring, als de schadelijke invloeden.

Noem dus een wet oordeelt over gedrag en vrijheid zonder dat men zegt



die persoon is goed en mag dat of die persoon is kwaad en wordt zonder bewijs
veroordeelt.

Noem dus een wet juist als zij niet afhankelijk is van persoonlijke kernmerken.
Noem dus in gelijke gevallen gelijk oordeelt zonder discriminatie op grond
van kenmerken die niet relevant zijn voor het oordeel.

Noem als iemand de genade heeft van God, en dan als goed wordt betiteld
maar een wetschending pleeft, die wet een veroordeling geeft, zonder dat
de benoeming van goed het oordeel daarvan wijzigt.

Noem dus de wetgeving een institutie die niet over goed en kwaad oordeelt
maar in haar juistheid binnen de samenleving de rechtvaardigheid behartigt.

Noem dus een wetgeving in haar juistheid de samenleving beschermt.

---------------------------------------

Noem een moeillijke prijsvraag of vraag van waarheidsvinding.
De term zoek een tripticle die bij ieder argument niet weerlegbaar is.
Noem een stelling of parathese die niet te breken is en bij elke simulatie
zijn waarde en waardevolle betekenis houdt.

De tripticle moet dan in zo'n kort mogelijke beschrijving en zo'n groot mogelijke betekenis hebben.
Noem een tripticle.

Synchroniciteit, Serendipiteit en Cirkel.

Of de tweede versie:
Synchroniciteit, Serendipiteit en Sereniteit.

Beginnen alle drie met dezelfde klank.

Synchroniciteit betekent dat binnen de werkelijkheid een hogere geleiding is.
Serendipiteit betekent dat op persoonvlak een hogere geleiding is
en Cirkel dat binnen de kenmerken van karma een hogere geleiding is.

Noem de volgende stelling zoals die genoemd wordt

De stelling: Aham Brahmasmi.

Noem als een tripticle wordt opgelost dat de oplosser
de volgende mag stellen.

Noem dus deze toevoeging over het tripticle vraagstuk.

----------------------------------------

Noem dus de driehoeksvoorwaarde de eerste vorm,
de tripticle de tweede vorm,
en de synoptische klank de derde vorm.



Noem syn als van synthese, samengaan van belangen
en de optische, de betekenis in vorm en beeld,
en de klank als de verwoording of tonatie als geluid.

Noem dan de Omkara als de optische, beeld variant,
de Pranava als geluid,
en bij drie onderdelen is de mens zelf de derde.

Noem dus de derde variant daarmee ook met een antwoord gegeven.
-----------------------------

Een koning onschendbaar
een keizer onschendbaar en onfeilbaar
een engel onschendbaar onfeilbaar en onsterfelijk

Waarbij als een koning vrije wil draagt de onschendbaarheid
is geborgd in een wetgeving of overheidsfunctie.

Als een keizer onfeilbaar zou zijn,
hij altijd een oordeel geeft die de langst mogelijke geldigheid heeft.
En zijn oordeel in lijn is met een maatstaf gebaseerd op een deugd.
En zijn oordeel altijd zijn geldigheid behoudt met de bekende
werkelijkheid als basis, in al zijn aspecten en de voertaal bindend is.

Als een engel onsterfelijk zou zijn, zou die onsterfelijkheid,
in god en religie verbonden zijn noem. Een elixer dat heel lang leven geeft
nog niet de onsterfelijkheid inhoudt die een godheid of religie zou geven aan een engel.

Noem de onschendbaarheid bij de wet altijd via het aanspreekpunt gaat,
noem als voorbeeld een minister dat alleen kan behartigen als de acties 
van een vorst bij hem bekend zijn, en via hem in de samenleving worden doorgevoerd.

Noem een vorst die een grote organisatie opeens ontslaat,
en de minister er niet van weet, hij kan geen argumenten geven
voor iets dat hij niet weet of niet bij betrokken is.
Noem de onschendbaarheid de borging via een politieke rol 
als het daden of doelen binnen de samenleving als kenmerk draagt.

Als een keizer een vorm van onfeilbaarheid heeft hij intrinsiek 
geen eigen wil in het leven heeft, immers egoisme is vaak gebonden 
aan een mate van gebrek aan keuze, kennis, of andere afhankelijkheden

-------------------------------------------------------

de nieuwe voorwaarde: een eenvoudige voorwaarde
noem iets kleins wat je gevraagd wordt doen.
zoals de afwas , iets aangeven, of een kopje koffie geven.
zonder de beweegreden erbij te noemen.

-----------------------------------------------------

Als je het leven vergelijkt met een schaakspel



de stenen zwart of wit.

Als je met wit speelt mag je in ieder geval naar de hemeltoegang.
Zelfs als je met schaken verliest.

Noem als ze weten dat je altijd wit kiest ze 
ook de keuze wanneer die bij de ander ligt
je met wit mag spelen. Noem de gewoonte.

Mensen mogen altijd zelf prioriteiten stellen.
Noem als je dat goed afmeet hogere verantwoordelijkheid aankan.

Noem moeillijke vragen ook met intuitie of gevoel mag benaderen.

Mensen altijd een mening aan de wet of de burgerrechten mogen afmeten.

Mensen intrinsiek zonder geldig contract daarin geen plicht buiten het gewone mogen hebben.

Als mensen het gevoel hebben gevangen te zitten mogen ze die eigenschappen
in gebed aan een autoriteit noem een van de goden richten.

Noem: ik geef me over, een eeuwig gebed is die zijn waarde heeft los
van alle religies of culturen. Immers een naam is aan een samenleving gebonden
maar een taalkundige betekenis altijd verwoord kan worden.

De orde van God erkennen ook een mate van bescherming geeft,
noem verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden gelegd.

Over de vraag van het levensoordeel en geliefden
men mag altijd in gebed brengen dat ze naar de hemel mogen
noem ook als persoonlijk gevoel die je verwoord.

---------------------------------------------------------------------

Zoals de vraag over relaties.

Zolang een mens nog geen relatie heeft gehad,
noem in zuiverheid is de keuze vrij.

Mensen in hun leven met de eerste relatie en voortdurende
vallen onder een spiritueel recht, noem het recht
van de bescherming. Zoals sommige culturen
een zuiverheid een spirituele betekenis toekennen.

Noem dus als mannen of vrouwen iemand kiezen
die of nog geen relatie heeft gehad of de  eerste nog heeft
zij vrijgesproken zijn van iedere plicht om die relatie af te breken
noem zonder hun eigen toestemming.
Noem dus het spirituele recht dat zij hun zuiverheid of eerste relatie 
ook tegen bovenliggende plicht of keuze mogen beschermen



met een autoriteit die dan niet bij mensen of instituties ligt.

Zoals sommige culturen de opvatting hebben dat mensen
in hun leven de eerste relatie zelf mogen kiezen los van het lot.
En dat mensen in hun zuiverheid noem de bewuste keuze hebben
om zich te binden, noem dus los van alle factoren of afhankelijkheden.
Net als de culturele opvatting dat zogenaamde mensen in hun zuiverheid
zelf beslissen over hun leven en de periode. Noem een vorm van besluitrecht
die ook spiritueel geldt noem dus een vermoeden.

Noem het celibaat zolang die zuiver is de mens nog niet lichamelijk bindt.
Soms de liefde van ziel tot ziel genoemd.

---------------------------------------

Noem het eeuwige getal.

1.13.788

Noem als je drie hekwerken hebt waar een lichtbron doorheen schijnt.

De eerste dus 1 lichtbron,
dan 13 evenwijdige openingen of pilaren.
En erna 788 evenwijdige openingen of pilaren.

Het zou een belangrijk getal zijn
de verzameling golflengtes zouden het dichts bij, noem de benadering 
zijn van dit eeuwige getal.

Waarna je de bindels en de verstrooiing opvangt op 
een bol met de lengte en de verhouding van de bol of de cirkel gedeeld door 
het pit getal. Dus ongeveer een/derde van de cirkel.

Noem dat dit vlak met de golflengtes de basis zijn van een
theoretische antenne. Noem dus de verhoudingen.

Je gaat van die cirkel uit omdat je de verstrooing dat
het signaal er te zwak opkomt en dus de cirkel de beste straling opvangt

Noem dan de 13.788 ook de breking waarbij de foutcorrectie
noem van de gaatjes van de 13 op die van 788,
waarbij er theoretisch overlap is, dus gebruikt wordt
voor de signaal foutcorrectie.

Noem het signaal dat op 1 binnenkomt dus een verdeelsleutel heeft
waarbij je zowel het nuttig signaal als de correctie ervan binnengaat
en de betekenis dus via de zelfde straal op de breedte van het signaal
vergeleken wordt.

De ong. een derde cirkel is dan om het signaal na de breking tot het 
de zwakte-sterkte verhouding te lezen. Noem buiten het gedirverdeerd
nuttig signaal niet op de leesbare 1/3 cirkel valt.



Noem de pilaren en de een derde cirkel van zilver, spiegelend
om zowel de interferentie tegen te gaan immers zilver geeft geen
onreinheid,
en de cirkel het geheel terugspiegelt, en van voor het ene punt
wordt opgevangen noem dus een passieve spanningsgevoelige fotogevoelige plaat.

Noem dus een antenne.
Waarbij de afstand van de 788 naar de cirkel noem dus ook de hoeveelheid dekking
afhankelijk is van de soort licht noem dus zowel als vergelijking van daglicht
met diverse sfeeraanzichten.

Waarbij als je een brandpunt nodig hebt voor een straal die nietdivergerend binnen komt
een edelsteen gebruikt met een natuurlijke brekingsindex en een natuurlijk materiaal
Noem een kunstmatig materiaal altijd een afwijking heeft hoe dicht het de origineel ook benadert.

Waarbij je een natuurlijk brekings index gebruikt omdat hoe groot je een index opstelt
en benadert door een rekenkundige vergelijking een natuurlijke brekingsindex een foutcorrectie
heeft op basis van een algoritme dat in de natuur altijd ontstaat langs een niet seriele kaart,
noem dus een natuurlijke brekingsindex een foutcorrectie handhaaft die niet afhankelijkheden
heeft in zijn index waardoor je een antenne theoretisch niet zou kunnen imiteren zonder dat daarbij
de natuurlijke kwaliteiten, noem de kwantitatieve informatieweergave niet afhankelijk is immers
met een natuurlijke brekingskindex je geen afhankelijkheid hebt in een rekenkundige continuum,
immers anders zou zowel het signaal en de betekenis uit een van beide herleidbaar zijn totaliteit
in verhouding tot de totale vorm die de betekenis draagt.

Als je in dat ene punt een natuurlijke gevormde edelsteen gebruikt
met een brekingsindex die dus niet statisch is immers uit een natuurlijke habitat
kan je het signaal dus met de ingangs en uitgangscontrole staven aan de
informatiedragende signaalvorming.

Noem dus bij een statische edelsteen het signaal bij iedere versie op dezelfde manier breekt
en het signaal op dezelfde manier zichtbaar wordt,
en bij een natuurlijkgevormde steen deze statische weergave afwezig is,
waarbij dus alleen bij de ontvanger bekend is hoe die breking is, en een signaal dus
altijd wordt ontcijferd met de ontvanger die de signaalvorming uitleest.

Noem deze ontvanger dan in zijn totaliteit een passieve ontvanger die afhankelijk is
van de edelsteen in zijn dynamische brekingsindex.

Noem dus een ontvanger, die afhankelijk van daglicht, noem de afstand van de eenderde cirkel,
en de mate van brekingsindex van de natuurlijke edelsteen, waarbij dus het signaal in directe
zin afhankelijk is van de edelsteen in zijn oppervlak en zijn materiele compositie.

Bij een zender ga je uit van een signaal dat voor een gedeelte een composiet is.
Noem bij een passieve ontvanger dat je een beeld neemt van een blank signaal noem
zuiver wit, en een regenboogprisma noem een reeks en rangorde in het signaal.
Noem deze twee beelden van het ingangssignaal noem de zuivere straal
en het beeld noem na de cirkel teruggespiegeld als een ware vorm van
een wachtwoord signaal.

Noem dus dat bij de zender deze twee beelden bekend zijn en worden gebruikt



voor het versleutelen. Noem dus de natuurlijke edelsteen de factor dat bij 
iedere ontvanger het signaal noem de twee beelden verschillend zijn.

Noem dus de edelsteen en de passieve ontvanger niet afhankelijk
van een statische of energievorm die het signaal transformeert of evolueert.

Noem dus die twee beelden de geldigheid dragen zolang de passieve ontvanger
zijn geldigheid van ontvangen houdt. Noem dus de passieve drager niet afhankelijk
van groei noem verval van onderdelen en niet afhankelijk van energie noem energiedragend
waarbij je een levensperiode draagt tot zij vervalt en de ontvanger opnieuw samengesteld
moet worden.

Noem dus bij de zender die twee beelden als de wachtwoord drager van de passieve ontvanger.
Deze twee beelden zijn dus niet in het signaal zelf vervat maar worden gebruikt voor de 
versleuteling.

De vraag over decoderen van een signaal dat een intermediair vangt, noem het voorwenden
noem een spookdrager die een signaal opvangt en een gelijklijkend signaal doorstuurt met
een andere inhoud. Noem dit een signaalstoor die opgevangen wordt in het
continuum van de verzender. Noem de passieve ontvanger van materiele aard
en de zender de spookbeelden als de wachtwoordrager die ook van passieve aard is
noem het gedeelte dat nooit zal veranderen. Het gedeelte dat nooit kan veranderen.

Noem dus de materiele kant daarmee besloten en de vergeleken rekenkundige kant,
een variant draagt die omdat zij een eindig signaal heeft, noem een taal zo’n drie honderd jaar 
zonder verandering kan, noem een rekenkundige taal zo’n vierduizend jaar als periode draagt.

Noem dus de rekenkundige versleuteling niet afhankelijk immers rekenkunde draagt een 
informatiedrager die niet afhankelijk is van tijd. Noem een formule berekening niet afhankelijk is 
van materie. Noem een informatiedrager niet afhankelijk is van locatie. Noem een 
computerberekening op de ene kant van de planeet dezelfde uitkomst heeft als op de andere kant 
van de planeet.

Noem dus een passieve versleuteling met twee beelden noem de reeks regenboogprisma en de 
zuivere witte straal als rangorde.

Noem dus de actieve versleuteling afhankelijk van een rekenkundige methodiek. Noem dus 
ook afhankelijk van een algoritme.

Waarbij de actieve versleuteling altijd afjhankelijk is van de capaciteiten van een rekenkundige 
oplossing van een statische weegschaal vraagstuk.

Noem bij het ijken van een rekenkunde altijd een statische weegschaal formule.
Een formule met de grootst mogelijke variabelen die in de afgemeten tijd de preciese 
benadering van een oplossing genereert. Noem dus in abstractie de capaciteit van een computer.

Noem dus de actieve versleuteling in afhankelijkheid is van rekenkunde,
en de passieve versleuteling afhankelijk is van een edelsteendrager in de natuurlijke vorming.
Noem dus een varieteit heeft die niet afhankelijk is van kunstmatige eigenschappen.
Immers iedere kunstmatigheid is afhankelijk van een berekening.

Waarbij dus de wachtwoorddrager van de twee beelden



altijd in de lengte is van een variabele met de waarde van 1.13.788
immers men moet de gehele wachtwoord van een instantie in een formule dus een variabele 
kunnen plaatsen. Noem de voorwaarde van de passieve wachtwoord drager de lengte is
van de totale twee beeld wachtwoord drager eenheden.

Noem de passieve wachtwoord drager dus in zijn afhankelijkheid alleen de
lengte van de variabele van 1.13.788 heeft en geen andere afhankelijkheid draagt.

Noem dus de passieve wachtwoord drager in zijn integriteit een eenvoudige
berekening zou zijn. Immers wel passief, maar niet oneindig in zijn grootte.

Noem dus ook de informatiedichtheid van een signaal afhankelijk 
van de grootte van de eenheid van de edelsteen.

Noem dus in zijn passiviteit de beperkende factor is in de passieve ontvanger.
Naar mate de grootte zou varieren de grootte van de informatiedichtheid
in zijn respectievelijke rangorde vergroot of in zijn precisie van informatieeenheden
varieert naar mate de informatieeenheden benoemd zijn.

Noem een getal soms herleidt wordt via een formule naar een benadering van
een getal eenheid.

Noem bij een getalstelsel van twee, men van 2, 4 ,6 ,8 telt
en men dan in een formule 2x2, 2x4, etc als getalsymbolen evenredige afstanden kiest.

Noem men meet een verhouding binnen een getalstelsel met evenredige afstanden
en wanneer men die combineert met een rekenkundig symbool dan telt
men niet de afstanden maar de verhouding in absolute of relatieve betekenis.

Noem men kan een getalstelsel kiezen waarbij men een rekenkundig symbool
noem het kwadraat, een wortel of een eenheid zoals de gulden snede gebruikt.
Voor de evenredige vergroting, of de relatieve vergroting.

Noem wanneer men een groot bereik voor een talstelsel wil benutten
men altijd een afstand tot een relatieve verhouding wijzigt als getalbasis.

Immers zelfs bij een eenvoudig getalstelsel noem dus met tien.
Men de eenheden meet met een absolute afstandgrootte
maar de symbolen die een getal representeren niet intrinsiek de waarde dragen.

Noem een getal 1 en een getal 2 niet herleidbaar zijn in hun symboliek naar
hun betekenis binnen een getalstelsel.

Noem sommige getalstelsel wel deze verbinding dragen en daardoor in hun symboliek
meer betrouwbaar zijn, maar in hun getalweergave meestal een kleiner bereik dragen.

-----------------------------------------------------------------------

Zoals meditatie noem in het hart in de werkelijkheid ook in de noösfeer eenduidige 
zuiverende werking heeft. Noem een vorm van correctie die niet van denken zelf 
afhankelijk is. Noem dus meditatie zowel in de persoonlijke noösfeer noem



dus de eigen gedachten, herinneringen en denkfunctie langzaam een maatstaf 
inbrengt. Noem een maatstaf waardoor gedachten een kenmerk krijgen van 
wel in lijn met beginsels en niet in lijn met een werkelijke vorm van informatiebetrekking.

Noem naast de persoonlijke noösfeer de algemene noösfeer in kleiner en in groter verband.
Noem het kleiner verband de grootte van de bekende samenleving waarbij de afhankelijkheid
van de bekende grootte van de samenleving. Men kan geen gedachte in waaarheidsgetrouwheid
hebben over de grootte en de grenzen van een samenleving die niet bekend is.

Noem je kan alleen herinneringen hebben over wat je in eigen leven hebt meegemaakt,
en alleen gedachten hebben over een werkelijkheid en samenleving die je kent.
Noem dus een samenleving in de ruimte die niet bekend is, niet in gedachten kan worden
voorgesteld. Noem dus de waarheidsgetrouwheid.

Noem groter verband de ontvangende kant van gedachten uit de noösfeer, noem alleen
bij een binding met de werkelijkheid in meditatie, de verbondenheid in de werkelijkheidsbeleving
behartigt. Noem de noösfeer in groter verband afhankelijk is van een meditatieve connectie.
Noem in kleine verband afhankelijk is van de bekendheid van de samenleving die in eigen 
herinnering, in eigen gedachten en de noösfeer van die bekende samenleving.

Een noösfeer in kleiner verband kan nooit gedachten weergeven uit een samenleving buiten 
de bekende samenleving. Noem zelfs bij de connectie binnen de samenleving, in zijn geheel.

Zouden mensen wetenschap hebben van een samenleving buiten de wereld, dan zou in
principe die in het noösfeer in kleiner verband ook al een brede of smalle binding hebben.
Waarbij mensen met een grote gevoeligheid die wel zouden opvangen. Maar een 
noösfeer in groter verband niet benaderbaar is als een samenleving niet in vebinding is
met die grotere samenlevingen.

Noem de noösfeer in groter verband alleen via een meditatieve verbinding bereikbaar is
en dan alleen als ontvanger van die informatie uit de noösfeer in groter verband.

De meditatieve werking van zowel de persoonlijke noösfeer en de noösfeer in kleiner verbanden
heeft een werking die afhankelijk is van een proces die niet inzichtelijk is.
Noem het oplossen van karma, noem het proces waarbij de correctie binnen de noösfeer 
niet inzichtelijk is in zijn zowel weergave, duiding, als een bepaalde mate van interactie.
Noem dus meditatie in het hart een proces dat dan in een traditie, of religie is ingewerkt.

Noem dus een traditie zoals het boeddhisme, noem een religie zoals het hindoeisme
Noem de meditatie soms gecombineerd wordt met een veilige gemeenschap zoals
een klooster of leefgemeenschap. Immers tijdens de meditatie hebben zij geen moeillijke
beslissingen of onvoorspelbaar in hun werkelijkheidservaring. Noem dus hun klooster
een inbedding voor de meditatie.

Noem dus meditatie gecombineerd wordt met een betekenisgeving waarbij men ook
het hogere dan de directe menselijke omstandigheden een borging geeft in de 
belangen binnen de samenleving. Noem dus in meditatie wel werkzaam met 
hart en ziel, maar wel een anker om een zekerheid van leven en veiligheid te houden.

Noem dus meditatie in zijn algemeenheid beschreven zonder de directe kenmerken
van de ervaring en de beleving van meditatie. Noem bij ieder persoon die beleving
heel persoonlijk is, en vergelijking van een werkelijkheidsbeleving altijd een concept 



heeft dat men die zekerheid niet kan overdragen in de informatie weergave.

---------------------------------------

Zoals men kan zeggen dat een koning boven de wet staat,
maar omdat zoals op aarde mensen allemaal bewezen mens zijn
de koning omdat hij mens is niet boven de mensenrechten staat.

Noem dus een koning zich wel mag beroepen dat hij in de wet onschendbaar is,
maar niet dat hij boven de mens zelf staat, immers hij is zelf mens en deelt
die mensenrechten in gelijkwaardigheid met alle mensen

---------------------------------------------

Moeder maagd Maria. Die voor haar volgelingen vooral de zachte liefde van de moeder 
vertegenwoordigt. Noem dus ook voor meisjes en vrouwen een patrones is die hun 
rechten beschermt. Noem dus Moeder Maagd Maria ik vraag om uw genade.
Een gebed is dat door de tijden heen vanaf het begin van het christendom kracht heeft.
Waar Christus als man zich verbindt aan het beschermen van de gelovigen en in zijn genade
het hele leven ook glans geeft. Is Maria vooral als moeder verbonden, noem dus niet als partner 
maar in de moeder rol. Noem dus als alles in het leven tegenzit, Maria haar genade ook in het 
gevoel en het gevoelsleven geeft. Waar zij dan de uiterlijke omstandigheden ongewijzigd laat geeft 
zij in het gevoel wel een inbedding van de zorgzaamheid zoals iedereen die van een moederrol
zou willen.

Noem dus Moeder Maagd Maria als patrones van meisjes en vrouwen. Noem dus waar zij ook 
werken, wie zij zijn, welke relatie zij ook hebben met haar genade zijn zij van binnen ook in hun
gevoel veilig. Noem dat als je een relatie hebt je beiden ook die genade aan mag nemen.


