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Flag of Baskara & Surya & Sun 

 
a true leader is never known as a leader 

as its  function is not bound by hierarchy 

Ik erken de hemel en de hemel boven mij 

 

 

 

India Flag 

 

 
As a document with the guidance of the solar orb, 

and the living support of mother earth. As Surya and Pritvi 

but as well the words and thoughts, as well pictures and pointers. 

 

So this document is in the line of the other documents 

Proverbs of Kailash, Art of Angali. 

 

Please read on. 

 

 



 

 

 

Mijn eed: 

Ik probeer het doel van het goede te zoeken. 

Ik probeer al mijn plichten goed uit te voeren 

en ik gun iedereen het goede in mijn leven en bestaan 

Ik stel mijn functie open voor het oordeel over het goede 

Ik respecteer zowel de autoriteit als de levenstaak binnen het bestaan 

Ik zoek verbinding met het goede in de samenleving en religie. 

Het hart van de samenleving, religie en de werkelijkheid. Als basis van het hart. 

Binnen de mogelijkheden van bestaan zoek ik zowel het doel van mijzelf als de werkelijkheid. 

Ik zoek betekenis in de woorden van de eed binnen de betekenis voor de samenleving. 

 

De eed van de zon: 

Moge ik zoveel mogelijk in aandacht voor de werkelijkheid leven, mijn bewustzijn 

in het centrum van de tijd, en mijn gewaarzijn vol in het leven ik zoek  de ervaring 

van mijn lichaam, mijn gevoel, en mijn diepste intenties in aanraking met het leven 

en de werkelijkheid. immers alles dat ik zelf voel groei ik in levenservaring dieper 

dan alle informatiebronnen kunnen zijn. 

 

Iedere dag geniet ik zo veel mogelijk van het daglicht, onafhankelijk van mijn lot 

en de omstandigheden. 

 

Zoals wij de deugd gehoorzaamheid de belangrijkste vinden de komende tijd, noem het eeuwen 

Of noem het langer. Langer dan tien mensenlevens bij elkaar. 

 

De gehoorzaamheid aan onze voorouders, de gehoorzaamheid aan de idealen van onze voorouders. 

Wat zij hebben opgebouwd, maar ook de muren die wij hebben afgebroken door welke oorzaak ook. 

De muren die wij weer opbouwen, waarbij elke steen een ideaal is van een van onze voorouders. 

 

De gehoorzaamheid als zij cultuur belangrijk vonden, als zij religie belangrijk vinden, maar ook het 

dagelijkse het werk, onze geliefden, onze tradities. Misschien wel onze taal waarin wij onze 

belangrijkstre overwegingen kunnen overdragen. De gehoorzaamheid dat onze kinderen onze 

idealen overnemen. Of het cultuur is, of zij een goede positie bereiken of de achting van hen om hen 

heen. De gehoorzaamheid als een centrale deugd. Waar onze wereld groeit, en door de snelheid 

onze keuzes steeds minder tijd krijgen, waar onze wereld groeit en onze intelligentie stijgt met 

mogelijkheden, dan is de gehoorzaamheid ook al zijn het er enkelen belangrijk. 

 

Waar de macht van goedheid, macht zelf, en de mogelijkheden om macht te bereiken groeien, 

Alleen de deugd gehoorzaamheid onderbreekt even die snelheid waarmee misschien wel door de 

tijd die wij even winnen ook wat wij belangrijk vinden, ook als het niet meer in de aandacht is, toch 

even adempauze krijgt. En misschien over eeuwen, langer nog even een blik trekt een betekenis die 

er niet meer in gezien werd. Maar even waarde krijgt. 

 

Waarde voor een tijd die wij niet kennen, nog niet bestaat, een tijd waarin gehoorzaamheid ook al is 

het een klein teken, bron is van een begin, een begin waarin voorouders en hun idealen weer 

ontstaan. De idealen van wat wij in het verleden hebben meegemaakt, wat onze voorouders 

belangrijk vonden, wat wij misschien vergeten door de snelheid van deze tijd. 

 

 

 



 

 

 

As the book of Gaya, call the book of paradise and its medicines is 

in world history named by the several authors giving their explanation 

to all source of nature and its habitat. 

 

As the book of Gaya holds the key to health, 

even when a disease is calling for its fate. 

 

Its not a promise everyone heals but a pointer towards 

the insights ever known, or with knowledge in the past. 

 

As some of these insights are pointing to the same source 

as in old times of yore were the living legacy of healthcare 

 

As one tells its better to prevent than to cure 

or its better to be on the safe side than to interfere in matters. 

 

So this document is both pointing to some medicine on either 

herbal or any other method.  

And is not to give full version but to appoint to a source 

being in the ground of herbal or earth treatment. 

 

 

 

Armbandjes met specifieke werking. 

 

Armbandjes van geregen kleine edelsteentjes, 

Meestal getrommeld. 

 

Armbandjes hebben een sterkere werking omdat 

je ze aan het lichaam draagt, noem de pols. 

 

Zonnesteen- Gevoel van vrolijkheid, energie. 

 

Aqamarijn – Kalmer gevoels leven, noem zoals dolfijnen de eenheid 

benadrukken. 

 

Rozenkwarts – Het gevoel dat je soms in romantiek hebt, 

verkrijg je dan als een basis gevoel of bron waarbij je 

het gevoel niet meer uiterlijk hoeft te zoeken. 

 

Citrien – Zoals citroen de lever ontgift, zoals citroen wordt  

geassocieerd met schoonmaken en zuiverheid. 

 

Amazonien – Zoals de regenwouden zuurstof geven en een gevoel 

dat je vol vers lucht zit. Amazoniet alsof je de binding in het 

regenwoud hebt. 

 

Jade Nefriet – Zoals china de moeder is van de wereld en 

het zogenaamde chinese erfgoed Jade als belangrijkste edelsteen ziet. 



Noem deze steen zowel die erfgoed van kunst als ware 

dat moeder aarde de gelegenheid geeft binnen je ziel te komen. 

 

Bergkristal – Zoals indianen vroeger hun dagelijkse plicht volgden 

en bergkristal hun hart wijsheid gaf. Noem dus bergkristal 

de natuurlijke inzichten in het hart geeft. Wanneer de indianen 

volwassen waren door het inwijdingsritueel de ernstige taak 

als volwassene kregen, noem bergkristal als een innerlijke geleiding. 

Immers de ziel ook door de werkelijkheid en de aarde onderwezen kan worden. 

Ook al is het geen exacte wetenschap of een van de andere. 

 

 

Noem naast de armbandjes 

de methode om een grotere edelsteen, getrommeld 

of anders afgewerkt, en de combinatie van een mooie vaas 

met stenen in water. Noem zoals je een kleine aquarium zou neerzetten 

maar dan zonder leven maar om de edelstenen kracht te geven. 

 

 

Zoals ook de indiase cultuur een aantal natuurlijke middelen geeft 

de zoals kruiden, stenen en dergelijke een werking hebben die vooral 

gebaseerd is op zowel de geschiedenis als de mensen die de werking 

een naam gaven en beschreven. 

 

Noem dus een viertal. 

 

Shaligram 

Een steen die als een soort amoniet bij een rivier gevonden wordt, 

de Gandika rivier. Naast dat zij in vele verschillende vormen gevonden wordt. 

Zoal een ammoniet een soort structuur heeft en ze in india goed zijn 

om ze tot in de precisie een naam en werking toe te schrijven. 

 

De Shaligram in zijn pure vorm, zonder bewerkt te zijn tot een beeldje 

houden dan die natuurlijke werking in. 

 

Noem ze shaligram associeren met een klein schaaldiertje in 

het verre verleden die van een plantensoortje leefde. Noem tulsi. 

 

De Shaligram wordt dan binnen de indiase religie ook geassocieerd 

met een genade of meditatie vorm. Noem als je ze in de hand houdt. 

Waarbij dan de werking als een frequentie op je leven inwerkt. 

 

Shiva Lingam 

 

Shiva lingam is als steen vooral bekend als het stabiliseren 

van de energien in het lichaam. Waar wij of mannelijk of vrouwelijk zijn 

kan de Shiva lingam de energie in ons lichaam in verband brengen met 

zowel ons uiterlijk gerichte mannelijke wil, 

en de innerlijk gerichte vrouwelijke wil. 

 

Waarbij iedereen van nature de ene wil als sterker ervaart dan de andere 

en is die wil bij mensen aan een schema gekoppeld. 



Noem we na onze jeugd een gewoontegetrouwe manier hebben 

om met uitdagingen om te gaan maar ook onze innerlijke vormen 

van spraak of denken. 

 

Noem de innerlijke wil anders werkt dan de uiterlijke. 

 

Shankh  

 

De shank is een schelp die geassocieerd met een indiase wijsgerige betekenis 

Noem zelfs in de bagvad gita alle helden hun eigen schelp hadden 

en niet werden gebruikt om de strijd aan te kondigen 

maar zoals de pranava geluid klinkt deze schelp 

als je die in de hand houdt deze klank in je subtiele lichaam oproept. 

 

Noem zoals wij energie dragen, en door lichaamscontact 

die energie uitstralen op wat wij vasthouden, 

en de schelp dan door dat contact die klank van de pranava of omkara 

laat klinken. 

 

Noem deze pranava als een mantra die dan door een object 

wordt overgedragen. 

Deze pravana of ohm klank zowel de geest als het lichaam 

dan een vorm van meditatie geeft. 

 

Vanwege de hele zachte klank, is het een spirituele werking 

die wij niet echt of letterlijk horen, maar wel in zijn 

werking bij het lichaam geeft. 

Noem dus lichaam en hart. 

 

Parad Sidh 

 

De parad Sidh, 

is een methode die van zilver en kwikzilver een kunstmatige steen  

maken, die bij het lichaam de energie tussen hart, subtiel lichaam  

en omgeving tot een verbinding maken. 

 

Noem een klein toegangsdeurtje die energie het lichaam instuurt 

waarbij het lichaam die energie gebruikt om ziektes te genezen 

of de weerbaarheid te vergroten. 

 

De sidh parad is verkrijgbaar in accesoire die je aan het lichaam draagt 

noem een armbandje, ketting , ring of bij het lichaam of in huis 

op een mooie plaats. 

 

Waarbij de grootte van sidh parad wel belangrijk is, want als 

de werking te sterk is dan voel je het meer aan in je 

beleving van je lichaam of hart. 

 

Noem dus een sidh parad een bepaalde grootte heeft. 

Waarbij zij werkzaam is door ze langere periode te dragen 

noem weken, maanden of jaren. 

 



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

 

 

Psychologische grondslagen en benoeming van zowel persoonlijkheid 

of andere kenmerken waarmee je een persoon of karakter duidt. 

 

Zoals de Myers-Briggs, of een van de varianten erop. 

Deze onderverdeling geeft ook een kleine handvat aan 

welke onderdelen er zijn in informatieverwerking, persoonlijkheidstpye 

noem hoe je omgaat met informatie maar ook met keuzes en  

gedrag van jezelf en binnen een situatie van anderen. 

 

Waarbij de meeste mensen een verdeling hebben met 

een primaire manier, en een secundaire manier. 

Noem hoe je in het geheel het leven toenadert, 

maar ook een gedeelte die dan of als belangrijker wordt gezien 

of juist als onbelangrijk die met een andere methode van toenadering 

wordt behandeld. 

 

Noem een psychologische theorie die in deze kenmerken zijn 

betekenis krijgt. 

 

 

Accepting / Reacting 

 

Zoals sommige mensen in hun meest interne houding alles proberen te accepteren, 

zowel wat zij niet kennen, niet kunnen beinvloeden of in een mate niet in een methodiek 

kunnen vangen. Accepting is vooral goed bij omstandigheden die men niet begrijpt 

of boven het niveau van kennishandelen uitgaat. Noem als geen enkele reactie juist lijkt 

of de resultaten heeft om de gebeurtenis  te beinvloeden of de doelstelling ervan te halen. 

Dat men dan met accepting in ieder geval geen negatieve inwerking heeft, 

en als er een laag kennisnievau is ook geen zichtbare foutieve inwerking. 

Noem een kennisniveau altijd in overeenkomst met de situatie en gebeurtenis 

en de vaardigheden. Zoals in een normaal leven elke zogenaamde thema een vaardigheid vereist. 

 

Anderen zijn juist in hun interne houding een reactieschema. Noem dat ze de bekende 

mogelijkheden die ze kennen toepassen op alles dat een reactie vereist. 

Noem dus dat zij altijd proberen te reageren op alles dat gebeurt. 

Deze heeft bij een opvoeding met veel vaardigheden een zichtbare kant 

waarbij het moeillijk is te onderscheiden wanneer zij iets niet weten. 

 

 

 

 

Empirisch / Rational 

 

Empirische betekent dat je de grond van je informatievaardigheden vooral primair aan 

de werkelijkheid afmeet. Noem dus alle informatie die je hebt toetst aan de informatie 

binnen de werkelijkheid. Waaribj Empirisch dan betekent dat die toets leidend is. 

Alle informatie uit de vermogens die dan niet in lijn is met de werkelijkheid krijgt 

dan een ondergeschikte rol. Noem dus men zich dan weerhoudt om die informatie  

te betrekken bij de handelingen en keuzevormen die er zijn. 



 

Rational betekent dat men alle informatie toetst aan een gedachteproces die 

binnen die vaardigheid bepaalde methodieken volgt. 

Noem deduceren waarbij je alles terugbrengt tot een gewenste argument, handelwijze, 

of geargumenteerde mening. 

 

Noem multilateraal, je past methodieken uit de opvoeding toe op alle vraagstukken waarbij je een 

houding hebt dat zowel de informatie noem de vertaalsleutel, en de handelwijze, noem dus 

strategie. Noem dus ook de mening die beargumenteerd anders wordt gevormd dan in 

lijn met de werkelijkheid. Noem dus de doelstelling binnen de ratopnal buiten de  

tijd en locatie van de werkelijkheid kan zijn. 

 

 

Outward source / Inward intention 

 

Binnen de ziel, de keuzes, de handelingen en de informatievermogens 

is het de houding die primair alles betrekt op de buitenwereld of de binnen kant. 

Waarbij de buitenwereld in zijn primaire functie, de prikkels geeft en dan 

in het handelen leidend is. Noem dus de prikkel van de buitenwereld 

belangrijker zijn dan de interne prikkels. 

 

Noem dan bij de inward prikkels. Noem de prikkels van binnenuit komen. 

 

 

Controle / Vragend 

 

De tweedeling tussen controle en vragend is, 

dat sommigen primair hun informatievermogens toetsen door het gesprek 

noem zich openstellen voor nieuwe betekenissen, 

en de controle, primair probeert zoveel mogelijk zonder tussenkomst 

van de werkelijkheid te behandelen 

 

Centrisch / Belangen 
 

Zoals mensen die centrisch zijn, in hun doen en handelen 

een eigen centrum innnemen, alles afmeten aan wat zij zelf willen 

maar ook hun eigen wensen, en hun eigen doelen. 

 

Bij belangen verdeelt men de hele wereld in allerlei niveau's 

van belangen, waarbinnen zij alle belangen indelen in 

meer en minder belangrijk en in die sfeer hun handelen 

afmeten aan de belangen die er zijn. 

Bij belangen denk je snel aan plicht 

bij centrisch denk je snel aan wensen en doelen ten opzichte van de persoon. 

 

 

 

 

Metafysieke verklaring / gegronde verklaring 

 

Bij een metafysieke verklaring 

is de houding dat zowel gebeurtenissen in kleine zin, 



noem de normale dagelijkse bezigheden, 

maar ook het werk, het onderohud, 

en in grote zin, de onvoorziene gebeurtenissen 

noem ziekte, ongeluk 

 

openstaat voor een verklaring die niet gegrond hoeft te zijn, 

noem men kan het lot toeschuiven, of een oorzaak die niet 

in zijn intrinsieke functie bewijsbaar hoeft te zijn. 

 

Bij een gegronde visie, probeert men altijd in lijn 

met de ervaring kennis te betrekken die gegrond is. 

Noem dat wetenschap gegrond is door de ervaring 

van zowel schrijver als lezer. 

Immers lezers die een boek afwijzen, verwerpen de gegronde 

mening of zienswijze ervan. 

 

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

 

Zoals Rama een avatara is van Vishnu en in menselijke opzicht een van de toegankelijke 

genadevormen is in het hidoeisme. 

 

Noem dan vooral Gandhi die een groot man was in de wereldgeschiedenis 

zijn devotie richtte op Rama. 

 

Gandhi die een Mahatma genoemd werd, 

noem zich in de strijd voor burgerlijk verzet liet raken door de toenmalige engelse 

regering die India als staat wilde toevoegen aan het grote rijk van hun engelstalige 

regio's 

 

Noem Gandhi een mahatma met kenmerken dat hij zijn ziel in het leven bracht, 

dus met bewustzijn en met het ervaren van de werkelijkheid als instelling 

 

Daarnaast zo wordt vermoedt dat hij zijn vrije wil getrancendeerd heeft, 

noem omdat hij juist ook als hij zich niet verzette maar ook niet wegvluchtte 

als ware een hogere bron zou hebben gehad. 

 

Zou die hogere bron noem in lijn met Rama als avatara zijn, en daarmee 

een vorm van genade die voor hem de titel Mahatma kenbaar maakte 

een vorm van devotie is die zelfs boven de identiteit van het hart of het gevoel lag. 

 

Noem dus een Mahatma zowel een volle ziel heeft, als zo waarschijnlijk een 

vrije wil die getrandendeerd is. noem dat hij niet in directe zin aan zijn 

gevoelens of instinct hoefde te voldoen. 

 

Hoe een mahatma dan zijn wil trancendeerd of de gewone binding aan het gevoel of 

het instinct kan trancenderen is dan onduidelijk en een innerlijke ervaring. 

 

Noem een Mahatma als de wil getrancendeerd is, als ware een hogere functie draagt 

dan uitzoeken waar je gelukkig van wordt, of je wensen tot vervulling brengen. 

 

Omdat Gandhi een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis draagt, hij natuurlijk 

daarin ook een goed voorbeeld is, en juist door de indiase en engelse functie die hij had 



een handvat waar mensen die een religieuze benadering zoeken of een verklaring voor 

het gedachtegoed of erfgoed van de indiase cultuur of religie, ze bij hem een duiding  

krijgen die onafhankelijk is van een identiteit alleen. Noem indiase mensen graag hun religie 

terugzien, en de wereld graag een internationale rol erin willen ontdekken. 

Noem dus een grotere betekenis dan je puur op basis van devotie alleen erin zou zien. 

 

Gandhi dus leefde met een volle ziel en zou zijn wil getrancendeerd hebben als verklaring dat hij de 

gewone instinctmatige vlucht of vermijd reactie niet had, en zich dus zowel liet raken, als een 

beweging op gang zette die india vrijkocht. 

 

Noem het culturele kenmerk van de indiase vlag met de spinnenwiel, als een noot van Gandhi die 

hij mogelijk voorzag als een belangrijk kenmerk die zo schat ik in voor de verre toekomst als ze in 

india gaan kijken wat hun grootste waarde is ook een belangrijk inzicht kan opleveren. 

 

Noem dat Gandhi soms in directe zin india geleidde naar een vrije positie noem eigen 

landsidentitieit, ne in indirecte zin misschien door een vlag met een spinnenwiel hert debat over hun 

kernwaarde een betekenis geeft die door de visuele betekenis in de toekomst opgepakt kan worden 

door de cultuur die dan openstaat voor een debat die nu nog niet nodig zou zijn. 

 

 

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

 

 

 

Zoals taal afhankelijk is van het aantal letters in een alfabet, 

maar ook van de gradering van woorden en hun betekenis. 

 

Noem een alfabet met tien letters een hele arme uitdrukking heeft 

aan de begrippen en woorden binnen zowel het mondeling gebruik 

als het schriftelijk gebruik. 

 

Noem men zowel een aantal letters als de benodigde woordlengte om een betekenis aan te duiden. 

 

Noem zoals een viertallig stelsel heel kleine getallen kan benoemen 

en hoe meer ze betekenis hebben hoe langer een getal. 

 

Noem ene tientallig stelsel daarin bij ons de aanduiding om alles 

zowel te tellen te berekenen als een maatschappelijke betekenis te geven. 

 

Noem dus als een alfabet tien letters heeft, het aantal woorden beperkt 

is immers je bent ook afhankelijk van uitspraak en dus woordlengte. 

 

Zoals in het westers schrift zes en dertig letters bestaan, 

wij daarmee ook een maximum betekenis in het woordgebruik kennen 

zoals wij in cultuur, en alle wetenschappen kennen. 

 

noem de grondtaal sanskriet die de menselijke beperking 

het meest maximaliseren noem met kleine uitspraak verschillen 

maar ook met het menselijk grens van betekenisgeving. 

 

Noem dat als er soorten zijn die intelligentie dragen ze afhankelijk 

zijn van andere alfabet volgorde, noem aantal letters 



woordlengte maar ook uitspraak. 

 

Noem als je het woord recht zegt, het kan betekenen dat je iemand rechten geeft, 

maar ook dat je je beroept op het recht omdat iets verkeerd gaat, 

afhankelijk hoe je de nadruk zegt de betekenis varieert. 

 

Noem dus taalvormen die de betekenis in de uitspraak ook behartigen 

daarin in hun alfabet of de letters benoemen ook naar de uitspraak en betekenis 

of die laag van de betekenis in een andere subalfabet plaatsen. 

 

Als men op een wereld een alfabet heeft die als oudste wordt gezien, 

is het zowel het aantal letters, de uitspraak de mogelijke woordlengte 

 

en dus daarmee de capaciteiten van zowel mondeling uitspraak 

schriftelijk aantal letters woordlengte en dus betekenis 

 

Noem in een viertallig stelsel getallen geen grote betekenis dragen 

maar in groter tallig stelsel wel, immers er is veel meer in rekenkunde mogelijk. 

 

Noem dus de betekenis van taal in respect tot onze menselijke soort 

de beperking kennen van noem sanskriet noem westers schrift van 36 letters. 

 

Zo is bij iedere soort ook in de grondlegging binnen religie een duiding 

van het maximale aan mogelijkheden van zowel taal, betekenis van taal 

en religie die vaak in hoger verband een betekenis draagt. 

 

Zoals dus iedere soort noem onder andere de mensheid dus in de grondlegging, 

niet in tegenspraak met de bijbel en genesis, 

de taal, de religie en de leerstellingen krijgt meegegeven, 

daarmee dus een volle maat aan cultuur of bron. 

 

Zoals voor mensen noem dus het voorbeeld van intonatie bij de betekenis  

van een woord. Een taal die volledig is die intonatie ook indeelt bij 

de uitspraak van letters. Noem dus niet alleen de mondelinge spreekcultuur 

maar ook de beschrijving die met precisie bekend is. 

 

Noem er altijd een expliciete dus beschreven en een impliciete noem betekenis binnen 

de situatie is. Maar een volledigheid die volle grensbereik gebruikt om zowel betekenis 

in zijn precisie te duiden als de betekenis in zijn precisie te kunnen reproduceren. 

 

Noem de wetenschap mag alleen stellingen poneren als die terug te leiden zijn naar de bronnen 

binnen de wetenschappelijke literatuur. 

 

Zo is dus een getalstelsel die van vier tot tientallig is dus veel rijker in zijn meetbereik. 

Noem anders doe je concessies aan de precisie van een getal, als je stappen met een rangorde neemt, 

men kan dan aan eenheden in een maatgeving denken. 

 

Zo is dus ook taal soms veel rijker, ook als je de precisie kan gebruiken in de betekenis die in een 

cultuur dan naast impliciet is noem in spreektaal, ook met precisie beschrijfbaar is, 

noem dus niet als zwakte maar om een begripduiding te kenmerken. 

 



Zo is dus de grondlegging van taal aan de volle mogelijkheid gebonden van zowel het aantal letters 

in een alfabet, de precisie van weergave binnen de uitdrukking ook van spreektaal. 

Noem dus de intonatie bij een harde of zachte klank. 

 

en de grondlegging van wetenschap, noem binnen het paradijs en genesis, en onze zogenaamde 

wereld gedegereneerd zou zijn van een volledige wetenschappelijke wereld. Waar het natuurlijk 

verval, noem dus het verloren gaan van kenmerken, op de ene plaats een ander kenmerk behoudt 

dan op een andere plaats. 

 

Noem in de oosterse wereld het arabisch getalstelsel is behouden, Noem in india de veda's en de 

priestercultuur behouden, noem in scandinavie de viking cultuur behouden. 

 

Zo is de verdeling van een gedegenereerde hoogstaande beschaving altijd op iedere locatie 

gebonden aan kenmerken die nog bestaan. Waarbij die verval maar ook behoud van kenmerken niet 

voorspelbaar is. Immers zoals een dialect sommige woorden wel overneemt en andere niet. 

 

Noem dus de hoogstaande beschaving in zijn totaliteit, noem door verval niet overal de volledige 

hoogte binnen de cultuur heeft, maar op iedere plaats een klein deel in zowel de cultuur maar ook 

de andere wetenschappen heeft. 

 

Noem ook het verval van spirituele betekenisgeving, zoals in china de drakencultuur meer een dans 

is, of een voorouderverering maar niet meer de volledige betekenis draagt van hoe in de verre 

oudtijd die beleving was. 

 

Zo is het ook een eenvoudige duiding dat de indianen samenleving wanneer zij op een eigen manier 

omgingen met toewijding ze wel de zon als levend zagen, en de aarde als levend zagen, 

maar door de invloeden van de europeanen gekenmerkt werden tot het offeren van de bekende 

lichamelijke aspecten. 

 

noem dus dat de oudtijd een hoogstaande beschaving had,en dat wij aan de lengte van een alfabet, 

en de manieren om de precisie in uitspraak ook schriftelijke vast te leggen en de mate van een 

getalstelsel, bepalend is voor de hoogte van de cultuur. Noem dus communicatie als meetlat. 

 

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

 

Zoals er drie typen intelligentie zijn waarvan de meetkundige intelligentie de grootste is. 

Noem dat men binnen de scholing zowel de vraagstelling als de antwoordstelling afmeet. 

en men door een gradering een intelligentievorm krijgt toegeschreven. 

 

Noem een hoge gradering bij de universiteit en de hogere beroepen komen, 

en de lagere graderingen op een lager niveau waarbij zowel kunde van vaardigheden als 

methodieken als kennis van grondinformatie om een beroep mee te beoefenene. 

 

Lagere graderingen hebben simpele methodieken of vaardigheden, en een kleiner bereik aan kennis 

om binnen de functie of toe te passen of te gebruiken in zowel besluitvaardigheden, als de 

handelingsvaardigheden. 

 

Noem de tweede vorm van intelligentie afhankelijk van de ziel noem door bewustzijn een hogere 

intelligentievorm die niet direct of meetkundig afhankelijk is een vaardigheid opbouwt langs een 

groeilijn. Noem zoals planten naar de zon toegroeien, of dat een doel die impliciet beneomd wordt 

en niet in een opleidingspad vna vaardigheden of kennis wordt benoemd. 

 



Noem de tweede vor mvan intelligentie niet van kunde afhankelijk je kan het niet langs een meetlat 

leren, en niet van kennis afhankelijk dus niet afhankelijk van controle of de hoeveelheid kennis om 

de totale kunnen te vatten. 

 

De groei van de ziel die de tweede vorm van intelligentie is in die mate zelfsturend dat de ziel zelf 

de informatie zoekt, de volgorde bepaalt, en de mate van informatie in een impliciet systeem 

samenstelt. Waarbij de groeilijn ook bepaalt dat er geen maatstaf is zoals de eerste vorm van 

intelligentie, Noem dus een opleiding geen zekerheid geeft over deze groei van de tweede 

intelligentie. 

 

Noem de derde vorm van intelligentie op openbaring of waarheidsvinding gebaseerd is, waarbij je 

een verbinding tussen een innerlijke kracht en een uiterlijke oninvloedbare kracht veronderstelt. 

 

De derde vorm wordt dan vaak in verband met een mate van spiritualiteit verbonden. 

Noem sommige diepe religieuze mensen inzichten verkrijgen die niet in de wereldwetenschappen of 

historie liggen en niet direct herleidbaar naar opvoedkundige leerstellingen, of bewijsbaar in de 

direct wetenschappelijke toepassing. 

 

Waarbij die derde vorm wel in verband gebracht wordt, op grond van kenmerken, op grond van 

theorie binnen de beschrijving van de intrinsieke inzichten ervan met onderdelen binnen de 

wetenschap. 

 

Noem dat peniciline ontdekt is, en de latere antibiotica mogelijk maakte, maar nog niet in 

wetenschap ontdekt was in de mate waarin het een ziekte kan wegnemen voorkomen of 

onderdrukken. 

 

Noem dat de zon die het centrum is van het zonnestelsel ontdekt werd zonder astronomische 

vaardigheden als afmeten, tijdsbepaling en herleidbare begrippen bij formule berekening. 

 

Drie vormen van intelligentie. 

 

De maatstaf altijd via opleiding en scholing gaat, en de gradering gebaseerd op zowel kennis of 

kunde overdracht en de mate waarin die succesvol overgebracht is. 

 

De tweede, de groei van de ziel, die op een autodidactische wijze, uit het aanbod een leerpad 

genereert die de vaardigheden overdraagt zonder een maatstaf nodig te hebbem. Noem het 

voorbeeld van een plant die naar de zon groeit. de kracht van de ziel geleidt. 

 

De derde door openbaring of waarheidsvinding die een hogere bron mogelijk maakt binnen een 

opleidingspad die afhankelijk is van een onverwoordbare of oninzichtelijke bron. 

Waarbij de verantwoordelijkheid niet bij de eigen mate van inspanning ligt, immers een openbaring 

kan zowel een klein inzicht geven als een groter totaal inzicht waarbij dus de hoeveelheid of de 

kwaliteit geen voorwaarde is voor een groei aan inzicht of een mate van toepasbare methodieken of 

vaardigheden binnen een maatschappelijke functie. 

 

Noem drie vormen van intelligentie die in kleiner en groter verband met deze kenmerken 

inzichtelijk zijn. 

 

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

 

Zoals soms een aandachtvermogen of spier die soms lijkt te worden aangestuurd zonder vooraf 

methode. Simpel als je het gevoel krijgt dat iemand naar je kijkt en het is buiten de gezichtskring. 



 

Ook als je in een gesprek opeens gewaar wordt van een argument die gewoon klinkt maar een 

diepere betekenis draagt. 

 

Of als tijdens een autorit je opeens gewaar wordt dat iets een belangrijke incidentie is, en je een 

ongeluk erdoor voorkomt. 

Dit vermogen wordt soms intern genoemd, noem in de hersenen, of in de geest of ziel, en soms 

wordt het extern genoemd. Noem de beschermengel, gids, of moeder aarde. 

 

Dit vermogen dat in het hart ligt of kenbaar is, heeft die functie van nature. En wanneer je met je 

hart leeft. Noem altijd je hart volgt. Immers zowel de intuitie ligt erin, als het instinct. het 

lichamelijke met gevoel, behoefte, en andere impulsen. 

 

Noem door een denkwerking of geestwerking dit vermogen zwakker wordt, of minder uitgebreidt in 

de functie van inzichtelijkheid, noem binnen de informatiesfeer. of minder uitgebreidt in de 

handelingsfeer. Immers je wordt je gewaar dat je iets vergeet, een handeling die op dat moment een 

belang kent. of dat je een handeling moet doen die niet in het logische vlak ligt van een situatie. 

 

Noem dit vermogen soms in boeken wordt beschreven en soms mythisch aan kan doen. Als een 

vermogen dat alles op het juiste moment onder de aandacht brengt. 

 

Het lijkt dan intern omdat het bij de mens zelf hoort en niet logisch dat een externe autoriteit dat 

zou aansturen. en het lijkt extern omdat het boven het kennisniveau van de mens uit kan stijgen. 

 

Noem dus als belangrijke kenmerken ook bij Synchroniciteit, Serendipiteit en Sereniteit. 

 

Immers bij Synchroniciteit noem je de werkelijkheid en de dynamiek die los van persoon of 

persoonlijke belangen een sturing veronderstellen die binnen een samenleving een grotere invloed 

heeft.  

 

Noem bij Serendipiteit een schakeling van inzichten een vernieuwing toestaan die niet in het pad 

ligt van kennisontwikkeling noem zoals de zon als centrum van het zonnestelsel, noem voor een 

operatie de handen met zeep wassen. 

 

Die in hun functie niet ontdekt zijn naar de chemische of inhoudelijke aard maar naar de werking 

die dan niet afhankelijk is van inzicht maar van resultaat die dan in zijn onafhankelijkheid op dat 

moment mogelijk zijn maar niet voorwaardelijk van inzicht. 

 

Noem bij Sereniteit door deze interne vermogen die veronderstelt wordt inzichten krijgt in de 

betekenis binnen de sociale omgeving, waarbij het boven het handelingsniveau staat noem dus een 

sociaal inzicht de oorzaak is van een harmonieuze omgangsvorm, waarbij dit vermogen een inzicht 

geeft die niet in een kennisniveau via een opleidingspad zijn geleerd, of aangeworven. 

 

Noem dus een vermogen dat in vele culturen omschreven staat als een bekende vorm van invloed 

op handelen en communiceren, maar in zijn uitwerking niet bewijsbaar is, en niet op grond van 

kennis bewezen kan worden. Maar wel een leidende kracht is bij de historie van een wereld en 

wereldvorming. 

 

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

 

Zoals mensen in hun jeugd een rol van autoriteit als een interne maatstaf en een externe controle 

krijgen. Noem je kan in je werk voldoening ervaren en het gevoel dat je je werk goed doet. Die dan 



eens in een periode gecontroleerd wordt, en het interne gevoel als ware geijkt met de beoordeling 

van de autoriteit die het in een situatie draagt. 

 

Zoals een autoriteit binnen je relatie je partner kan zijn, maar ook ouders of schoonouders, zoals een 

autoriteit op je werk je leidinggevende kan zijn. maar ook een advisuer die een functie behartigt 

 

Zo kan men dus een interne autoriteit hebben die in de opvoeding zijn scala krijgt aan belangen. 

Noem dat kinderen leren zonder gecontroleerd te worden om huiswerk te maken. 

de ouders als autoriteit dat soms controleren noem onder zichtbare functies zoals school of andere 

opvoedkundige taken. 

 

Zo is op school de externe autoriteit het rapport dat ouders over een kind krijgen, noem de cijfers 

voor de vaardigheden en de opleidingsfunctie om een beroep te leren. 

 

Noem een interne autoriteit vaak in de opvoeding gebaseerd is op de periodieke kennisoverdracht 

en de maatstaf of die kennis intern gemaakt wordt. 

 

een interne autoriteit is dan in psychologisch opzicht verbonden aan een functie van de Super-Es 

 

Waarbij de psychologie een geinternaliseerde ouder rol ervoor kiest. 

 

Een externe autoriteit is afhankelijk van het niveau binnen de samenleving een rol die vaak actief 

wordt, noem bij een arbeidsfunctie de prikklok die wekelijks controleert of je wel op het werk 

verschijnt. Of een president van een bedrijf die half jaarlijks de autoriteit van zijn aandeelhouders 

informeert. 

 

Waarbij een autoriteit ook oordeelt over de mate van effectiviteit binnen de gestelde 

verantwoordelijkheid. Noem in een relatie dat je taken verdeelt, en binnen die taken 

een gehele relatie behartigt. Als je kinderen eten geeft, blijven ze leven, doe je het niet 

gaat het mis. 

 

Noem op het werk als je de rekeningen niet betaalt, gaat het bedrijf failliet, doe je het wel 

en op de juiste manier maak je winst. 

 

Naar mate een autoriteit een rol heeft, en een persoon groeit in zijn zelfstandigheid, maar ook de 

behartiging van verantwoordelijkheid verkrijgt hij zelf hogere posities waarbij de autoriteit die hij 

had, en de autoriteit die hij zelf is in ander verband gesteld. 

 

Noem als je solliciteert op een hogere functie, ook als je de autoriteit die je had onder je krijgt, een 

verloop is in de groei van hoe je zelf de functie behartigt ten op zichte van die rol. 

 

Een autoriteit is dus een functie die meegroeit met zowel de behartiging van werk in zake van 

opleiding, functioneren, en de effectiviteit van de functie, en de behartiging inzake binnen een 

relatie waarbij de functie impliciet is, je krijgt geen resultaat, maar in de mate van de taken voldoe 

je aan een relatie in de mogelijkheid ertoe. 

 

Een autoriteit is dus een interne rol die als een voortdurende maatstaf werkt, en een externe rol die 

vaak ingevuld wordt binnen de leefsituatie of werksituatie. waarbij de externe autoriteitsrol, vaak 

wordt gekoppeld bij een arbeidsfunctie aan een geregistreerd verband. 

 

Noem als je zelf solliciteert en wordt aangenomen, een geregistreerde autoriteitswisseling als 

legitiem wordt beschouwd. 



 

De autoriteit in groter verband die in hogere maatschappelijke functies bestaat is de belangen van 

politiek, overheid ten opzichte van andere landen, van een samenstel van landen. 

Noem een koning zal wel bang kunnen zijn voor conflicten tussen landen, maar niet jegens zijn 

burgers. en een president zal als hij gekozen is beslissingen over zijn land wel met gemak nemen, 

maar bij internationale vergaderingen soms een voorzichtig standpunt innemen. die soms maar niet 

altijd afhankelijk is van de grootte van het land of de hoogte van een inkomen of 

handelsovereenkomst. 

 

Noem dus de autoriteit verschilt met de hoogte van een functie binnen een samenleving, maar intern 

altijd als rol bij de eigen verantwoordelijkheid ligt, en extern altijd een rol die periodiek controleert 

of die interne rol op de juiste manier in het handelen vloeit. 

 

Noem dus als je altijd alles goed doet volgens de autoriteit je hoger komt,  

als je het fout doet van de externe rol vaak een kanttekening krijgt. 

 

Noem dus zowel autoriteit en verantwoordelijkheid een begrip die in het leven 

een zichtbare lijn vormen waarbij functie en functie hoogte vaak in betrekkelijke zin 

een betekenis hebben maar niet de enige afhankelijkheid zijn. 

 

Immers er zijn binnen een samenleving meerdere vormen van aangrijpingspunten 

om een samenleving in zijn functie te behartigen. 

 

je wil dat goede mensen op de beste plek komen, 

en dat fouten op tijd gezien worden en voorkomen. 

 

Zoals bij sommige mensen, vanaf een punt in de jeugd door een 

frictie tussen de interne en externe autoriteit een zwakte in het leervermogen 

kan geven, noem een zachte vorm van zwakbegaafdheid, 

waarbij zacht betekent niet van de hersenen afhankelijk 

en hard betekent dat de hersenen een afwijking vertonen. 

 

Waarbij de gedachte dat de zachte vorm mogelijk wel herstelt of 

bijgestuurd kan worden. 

 

 

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

 

 

Broad view, is dat je een kennisveld beschrijft, 

waarbij een afgesloten situatie, noem dus een cirkel die 

de grenzen gesloten heeft waarbij je een onderwerp binnen een werkveld 

zowel beschrijft in zijn context binnen een groter verband 

als beschrijft met de volledigheid aan kenmerken. 

 

Waarbij je binnen een Broad view een Scope neemt. 

 

een percentage, een deel, een onderdeel van het thema 

of een beschreven kenmerk binnen een groter deel van kenmerken. 

 

Noem de Scope soms een percentage. 

 



In de politiek zeg je er is een samenleving en dertig procent is afhankelijk 

van een uitkering. 

 

de Scope is dan dat je tien van die dertig procent die op basis van 

het kenmerk armoedebestrijding een uitkering heeft wil helpen. 

 

Binnen de Scope is dan 

een  

 

Werkvraag, dat je de doelstelling hebt die binnen het percentage wil 

helpen noem dus aan de armoederegel wil onttrekken door ze 

in hun inkomen te compenseren. 

 

Deze werkvraag is dan het doel of de doelstelling binnen de scope 

de scope van 10 / 30 procent wil helpen. 

 

De broad view beschrijft dan de totaliteit waarbij je dan in de politiek 

uitgaat van zowel het geheel, als de kenmerkende beschrijvingen 

waarmee je zowel een vergelijking kan maken, als wel 

kan afmeten of ankeren welke interceptie je wil plegen 

 

Noem dus de Broad view de beschrijving van een situatie 

de Scope hoeveel je ervan wil behartigen. Noem ook in een 

getalsmatige of codematige benoeming 

 

De werkvraag bepaalt hoe je de scope wil betrekken in de oplossing 

en hoe je die oplossing tot stand brengt. 

 

Een verdeling op basis van deze theorie of schema is gericht op een 

abstracte vorm van informatiebeoordeling of kennisdoelstelling 

 

waarbij een abstracte verwoording altijd onafhankelijk is van de taal, 

noem dus in iedere taal dezelfde betekenis draagt, 

 

Waarbij die onafhankelijk is van meningen, je stelt een getalsmatig doel op, 

waarbij je de scope betrekt in een oplossing die in een ander team met 

dezelfde functie dezelfde efficientie of effectiviteit zal hebben. 

 

en onafhankelijk van tijd, of locatie. 

Noem een scope altijd behartigt wordt in de periode die gesteld wordt, 

en niet van factoren buiten de tijd afhankelijk is noem 

je stelt nooit een technologische ontdekking die nog moet gebueren als werkvraag. 

 

en niet afhankelijk van locatie, noem de broad view beschrijft ook in 

ruime betekenis waar je het proces op toepast. 

 

Dus Broad View - Scope – Werkvraag 

 

 

Men meet de werkelijkheid altijd af aan de beleving ervan. 

Zoals men hecht aan de ervaring van de zintuigen, noem iedereen 

de werkelijkheid in een kleurstelling ervaart. Die gebaseerd is op het lichaam. 



Men de tijd beleeft waarbij men in de werkelijkheid dat op dezelfde manier ervaart. 

 

Men zowel pijn en genoegen altijd in de ziel voelt, noem als geluk en leed. 

Men gebed altijd ervaart met de verbinding die men zelf heeft. 

Noem gebeden over de ziel gaan. 

Men altijd het gevoel heeft hoe men in het leven staat, 

zelfs als anderen ondergeschikt zijn aan belangen men ook voelt 

hoe men in de samenleving overkomt. 

Noem dus zowel dat men anderen helpt, of anderen negatief bejegent. 

 

Noem dus ook het geweten dat men alle knopen in het hart voelt 

en door ze uit te spreken, daglicht toe te laten of in gebed brengt 

die knopen kan oplossen. 

 

Als men de plaats in de samenleving bevestigt, men zowel 

fysiek noem onderdeel van het leven, 

als spiritueel in gods orde alle lagen hun eigen verantwoordelijkheid dragen. 

 

Noem dat genadegebeden bepaalde genade geven, 

dat een godheid zowel beschermt, het leven vult met zijn invloed, 

en dat men door die genade een belofte krijgt. Zoals de hemel. 

 

De heilige boeken de boodschap zo volledig mogelijk beschrijven 

niet alleen als leerstellingen maar ook kleine richtingaanwijzers 

waar de goden iemand in een bepaald moment op attent maakt. 

Noem dus korte uitspraken die zoals in een moeillijke situatie net 

even de gelovige of volgeling erdoorheen helpt. 

 

Noem goden soms zichtbaar hun taak geven, maar soms ook 

zo in het hart dat de gelovige zelf niet weet in het geloof te staan. 

Goden soms op die manier taken borgen en dat in hun wijsheid 

mogen doen.  

 

Zoals bij genade goden een persoonlijke relatie aangaan 

en berekenen welke mogelijkheden een gelovige heeft, 

en daaraan de taak aanpassen. 

En hun beloning volgens hun belofte is, 

soms voor iedereen gelijk bij anderen naarmate van hun inzet. 

Immers sommige goden belonen een grotere inzet of opoffering 

op een grotere manier. 

 

Zoals het celibaat, tot men in een relatie gebonden is 

men niet in de hierarchie is, en de rol van partner ook geborgd is. 

Noem men in de wet zelf de keuze heeft om zich te binden. 

En die keuze spiritueel ook bij de mens ligt. 

 

Ook al heeft ieder mens van nature een wens voor een relatiekeuze  

 

Ook als kinderen zich aan een godheid overgeven en door de ernst  

aangenomen worden, zij op iedere leeftijd een taak naar die leeftijd dragen, 

noem als volwassene op een volwassen manier benut worden door de godheid. 

Immers een volwassene kan een grotere draaglast hebben en moeillijkere taken 



voldoen. 

 

Waarbij een godheid met een kind in het leven meer kan doen, omdat hij zijn 

volledige invloed erin kan leggen noem zowel zuiverheid, levenslessen als de mate 

van behartiging dat een mens niet alles zelf kan, onder controle heeft of in overgave. 

Als een kind door de ouders aan een godheid gegeven wordt, 

een kind op iedere leeftijd met een kans dat bevestigt. 

En de ouders vanwege hun ouderfunctie daarin ook verhoord worden. 

 

Een kind kan door de ouders op iedere leeftijd aan een godheid 

gegeven worden. Waarbij iedere religie dat op eigen manier invult. 

 

Als een kind in christelijk opzicht overgedragen wordt, 

kunnen ouders niet altijd bij een kerk horen en krijgt een kind  

dus een beschermengel die de taak bewaakt. 

Noem dus niet bij een kerk maar als persoonlijke begeleiding. 

 

Zoals karma niet altijd op eigen verdienste is gebaseerd. 

Noem men kan niet zeggen goede daden zijn karma van mij persoonlijk  

 

omdat karma een begrip is met een ruimere definitie. 

Dus zelfs als men door goede daden of opoffering karma verdient 

het niet perse op eigen naam is of op eigen identiteit. 

 

Immers karma is dan een ruimer begrip 

en in genade van een godheid is het dan dat 

men karma van andere wezens vrijkoopt. 

 

Noem dus karma op die manier niet persoonlijk is. 

 

In die lijn met het inzicht is het dan ook dat men 

door leed van anderen te dragen, 

of anderen te helpen uit rampspoed of moeillijkheden 

men ook aan een karma vraag voldoet. 

Ook al is het niet met een beloning op eigen naam 

en kan men zich er niet op beroepen 

of een verklaring ervoor vinden op persoonlijke gunst  

of verdienste. 

 

Noem dus de houding om alles belangeloos te doen, 

onbaatzuchtig te zijn of te verdragen zonder wedereis, 

of te dragen zonder verklaring men ook een levenshouding heeft. 

 

 

Een echte leider wordt nooit als een echte leider gekend. 

 

Draken mogen hun spirituele rol met respect uitdragen 

 

Iedere keer als zij in plicht voor mij buigen, buig ik in achting voor de 

religieuze rol van de godheid. Waarbij ik de orde daarin erken. 

 

De voorouders mogen hun gerespecteerde positie dragen 



 

Vaak dat een eenvoudig symbool een gunst en zegen is voor het gehele bestaan 

 

Zelfs als men vaak vergeet waar men in het leven is, 

als men ieder moment het goede doet, het juiste zoekt, en aandacht heeft 

dan vertrouwt men op een hogere kracht dan kenbaar is. 

 

 

Een wereldleider mag zich openstellen voor hulp en geleiding, 

Vaak zelfs dat het op een spirituele manier behartigd wordt, 

zelfs als men er niet van weet, of de leider zijn eigen positie behartigt. 

 

 

Wij buigen voor alle engelen welke vorm zij ook hebben, 

immers de orde is geschraagd op waarden die voorbijstijgen 

aan het directe belang, zelfs van zij die macht dragen. 

 

Op gezette tijden voldeed ik aan iedere plicht, 

en alle verlangens werden als een verzadiging die 

met rust reinheid en regelmaat zijn bedoeling vond 

ook al was de zoektocht niet meer dan woorden en bevestiging. 

 

Een gesloten wereld, noem een samenleving, door de leiders 

die zich openstellen ook voor hulp en geleiding wordt 

weer een positie gegeven in de hogere orde, waarbij zelfs  

zonder bekendheid alle rollen weer in vrede worden gebracht. 

 

Groei begint altijd met erkennen dat men niet alles kan, 

niet alles weet, of alles juist doet. Dan stelt men zich open. 

 

Voorwaarden van spirituele genade zijn vaak in de oprechtheid 

dat men anderen geen eisen stelt buiten de verplichtingen in leven en werk. 

Waarmee men zelf ook de genade gegund krijgt. 

 

Wij geven alle rollen in de hemel hun plaats in de gehele orde. 

Waarbij ook de heiligen, engelen en alle goden en godinnen hun 

functie en taken in eerbied mogen vervullen. 

 

Door eenheid in de werkelijkheid kon ik iedere taak vervullen 

zonder afhankelijkheid van roem, status, macht of rijkdom. 

 

Ik zocht een relatie met de ware geliefde en vond uiteindelijk 

de goden en godinnen, zij gaven mij liefde zonder de voorwaarde 

van afhankelijkheid. 

 

Ik sta in respect van de lijn der voorvaderen ik zoek hun goede raad, 

en onderzoek welke plichten ik in het leven en bestaan heb. 

 

Verbonden in de naam van mijn voorvaderen voldeed ik mijn dagelijkse plichten 

ik was niet afhankelijk van goed en fout, immers het leven gunt de ruimte  

om erover te leren en je positie bij te stellen. 

 



Tot de laatste ademtocht kan men ten goede keren, en als zij herkend wordt 

verkrijgt men een plaats waar men de samenleving zonder eigenbelang dient. 

 

De Al-Schepper legt bij iedereen in het hart een geheime taak, een taak die 

hoger is dan de hoogste prestige, en belangrijker is dan de beste intentie. 

Ik zocht haar in het dagelijkse en vond haar als een edelsteen die in mijn handelen 

tot een kracht werd die de zon in de samenleving bracht. 

 

Tijdens het leven zag ik anderen falen, sommigen zochten een bedoeling en sneden 

hun eigen mogelijkheden af, anderen zochten roem, en verloren zich in een ideaal, 

een derde begon een relatie en werd gevangen in een mate van gehechtheid, 

men kan alleen zichzelf redden, en door het goede te volgen, men de wereld helpt. 

Men is afhankelijk van zelfbeheersing op welk niveau men staat. 

Als men weet wat het goede is, volg haar dan, het is belangrijker dan welke vorm 

van andere inbreng ook. 

 

Ik leerde dat men de waarde in het eigen hart mag leggen, probeert men door 

het eigen hart te miskennen anderen te bevoordelen of een ideaal die geen 

waarde heeft voor de ziel, dan wijkt men af en vindt men de bron van de ziel 

moeillijker. Leer dus de belangrijkste lessen te herkennen. 

 

Ik sta in eerbied tot mijn voorouders, de heiligen, de engelen en de hemel en de samenleving 

waarbij alle levenden delen in de mogelijkheden om geluk te zoeken en een doel te bereiken. 

 

De levenskracht zelf zoekt een hoger doel dan men kan beschrijven, zij vormt 

haar eigen plicht samen met de samenleving, men kent haar zonder kenmerken  

en vervult alle taken die in de orde een belang kennen. De levenskracht is 

onzichtbaar verwerkt in het leven, en is onhoorbaar immers zij is hoger dan 

alles dat woorden kent, dat een beeltenis heeft, of door anderen wordt herkent. 

Zij zoekt haar eigen doel, en is niet afhankelijk van welke voorwaarden ook. 

 

Door mijn ziel open te stellen leerde ik alles te verdragen, maar leerde ook 

het doel van de ziel te herkennen, men trancendeert het leven zelf door haar 

ten volle te aanvaarden. 

 

Men zoekt een spirituele stroming waar men de eigen doelen van de ziel 

leert herkennen en haar in vrijheid mag onderzoeken binnen de grenzen  

die de redelijke norm en de sociale mogelijkheden respecteert. 

 

De moeder godin was aan alle vrouwen verbonden, en de mannen 

zochten bij de vadergod een geachte positie. Zij verkregen in hun relatie 

de persoonlijke binding via hun partner met de moeder godin. 

 

De moedergodin is bij iedereen via het gevoel verbonden, waarmee 

zowel mannen als vrouwen die verbinding innerlijk dragen. 

 

Ik zocht de moeder godin en eerst zag ik haar in moeder aarde, 

toen als verbinding bij alle vrouwen, maar toen als een functie  

in het gehele universum en de werkelijkheid. 

 

Tot mijn eerste relatie begreep ik een hoger doel die in een sluier 

wordt weg genomen als ik die bewust stap zet 



 

Zolang ik onder de vlag van mijn ouders en voorouders ben, 

mag ik zonder voorwaarde nog leren zelfs voor mijn ziel. 

In mijn bescheidenheid begreep ik de ziel en haar vermogen van levenservaring. 

Als men de wil bijslijpt met een krachtige intentie. Groeit men van binnen. 

 

 

Alle ouders leggen hun grootste belang, hun diepste intentie, en hartewens in het 

leven van hun kinderen. Als zij aan de goede kant blijven verwerven zij van 

stap tot stap en met de dagelijkse plicht die dure edelsteen waar men in de hemel 

dankbaar is. Immers hun nazaten stappen in de lijn van het belang. Noem de oorsprong. 

 

Iedere traditie kent engelen die met vleugels taken behartigen in een hogere orde. 

Noem soms de engelen, soms de draken soms egyptische godinnen. Met vele vormen en namen. 

Zij allen dragen vleugels en behartigen een spirituele vorm in de orde die 

geschraagd zonder zichtbaarheid zijn bedoeling vindt. Men zoekt de genade van een traditie 

en behoudt haar in respect en eerbied. 

 

Soms zoekt men een dienstverband dat men maatschappelijke bescherming geniet, 

soms kiest men een godsdienst, door werk men onder de genade is ook om geluk te kennen. 

Soms blijft men bij ouders of traditie, uit een keuze die men leert. 

Als men een religie volgt, en men zich overgeeft, iedereen heeft in een keuze een belang 

en door haar te volgen geniet men van werk en bescherming maar ook de persoonlijke band. 

Alle vormen van dienstbaarheid bij religie, godsdienst, traditie of spiritualiteit kent 

de mate aan vervulling en al die vormen zijn in de geschiedenis bekend. 

Zij allen vervullen een plaats in de orde, en geven een transparant belang. 

 

Zoals zij die opgeleidt zijn en in een beroepsgroep de langste aantal jaren hebben, 

zij hebben een mate van levenservaring en intrinsiek de hoogste plaats in de orde. 

Zo hebben de oudste religies de langste periode van bewijsvoering, en zijn zij 

de meeste bevestigde vormen. Zij hebben alle gebeden in die lange tijd vele malen 

langs zien komen. Zij als oudste religies staan het dichts bij de bron der tijden. 

Zo verklaart de hoeder der tijden over leeftijd, van mens en belang, religie en landen. 

 

Iedereen zoekt een verbinding, en de relatie legt men vaak aan de einde van de jeugd, 

met de methoden om haar te zoeken aan te gaan en te verbinden maar ook te onderhouden. 

 

Als men die relatie in religie zoekt, wordt men ook verbonden en bevestigd, 

men heeft die relatie zonder zichtbare representatie. Immers als men een persoonlijk belang  

in gebed brengt, zal een partner haar niet kunnen voldoen. Immers gelijkgestemden 

zoeken elkaars gezelschap. Zo is een platonische relatie altijd van die vorm. 

 

De mate aan vriendschap en bevriende omgang zal dan nooit een persoonlijk belang worden, 

immers zij wordt door de goden behartigt. Waarbij zowel jeugd als volwassene 

in het daglicht bij de gewone taken de sociale vervulling vindt. 

 

Als men in een relatie met een godheid de verlangens op persoonlijk vlak ook in gebed 

kan brengen, is de gevolgtrekking dat men een relatie met die godheid heeft. 

Immers een gewone relatie deelt men die wensen met elkaar en vervult men voor elkaar 

de verlangens die in de redelijkheid van de norm in een relatie passen. 

 

 



In het algemeen zal een organisatie voldoen aan de norm van waar het gevestigd is. 

Als een grondwet in redelijke mate door de bevolking wordt gerespecteerd zal iedere  

vorm van georganiseerd belang daar ook aan voldoen. Waarbij de verantwoordelijkheid 

ligt bij hen die besluitrecht hebben. Noem wel dat alle leden van een organisatie volgens 

de wet gelijkwaardig zijn en dus een mate van invloed mogen hebben.  

Om zowel de wet te schragen als het belang van de samenleving te behartigen. 

Waarbij ook ieder religieus belang bij de grondwet besloten wordt door de consensus van de gehele 

bevolking. En haar vertegenwoordiging bij inzicht van haar besluitvorming. 

 

Bij een vorming van een globaal of wereldbelang, de gebruiken van taal en regionale gebruiken, 

is een besluitvorming over een geldende grondwet met artikelen die voor de mensheid van belang 

zijn, waarbij alle verwoordingen bij consensus van een wettelijk concilie mogen worden 

aangeboden, opgelegd of overeengekomen, een binding vormen die globaal een beroep kunnen 

doen op het invoeren van een algemeen geldende grondwet binnen de verwoording intrinsiek in een 

internationale en regionale voertaal. Waarbij de consensus beslist over de meest belanghebbende 

onderdelen en zowel verplichte als mogelijke thema’s verwoord. 

 

Deze grondwet bij monde van een internationaal concilie zowel voorgesteld besloten en in het recht  

bevestigd bij alle landen en naties als onderdeel van de besluitvorming bij dit concilie. 

Noem een globaal georienteerde grondwet die de mogelijke verplichte en aanmerkelijke onderdelen 

en artikelen kent. Als basis en verbinding voor de gemeenschap die globaal georienteerd een beroep 

doet op alle naties om in hun rechtskunde een algemeen geldende basis aan te nemen. 

 

 

In een grondwet ligt ook besloten dat ieder mens het onvervreemdbare recht heeft op identiteit, op 

een eigen ziel, mensenrechten en de uitvoering van de maatschappelijke functies inzake 

overheidsonderdelen en de mate van bescherming van het burgerschap waarbij de burgerrechten bij 

monde van een identiteitsbewijs of geboortebewijs bindend is. 

 

In een grondwet ligt besloten dat een ziel, een geest, een mens niet in slavernij geleidt mag worden 

en dat het recht op vrijheid bij monde van een nationaal symbool beroepbaar is, en in zijn recht 

controleerbaar is door iedere burger. Bij monde van het burgerschap iedereen het recht mag opeisen 

om het bestuur van een land te wijzen op het schenden van deze basisrechten. 

 

In een grondwet ligt het recht besloten dat iedere burger en alle burgers gelijkwaardig zijn in de 

uitvoering van de wet en het oordeel van een rechtsbesluit bindend is bij de onpartijdige 

beoordeling bij het gebruik van feiten en de verwoording van de onderdelen die bij het menselijk 

argument binnen de samenleving de grond is bij het toetsen van een misdrijf, een wetschending of 

een autoriteitsconflict. Waarbij het oordeel ligt bij een wettelijke institutie die gegrond een oordeel 

kan samenstellen met de toetsing van de bevolking die bij recht de mogelijkheid heeft de oordelen 

ten allen tijde te toetsen te controleren te vernietigen of bij te stellen. 

 

 

Bij het recht van een burgerschap is het onvervreemdbare eigendomsrecht van leven, ziel, naam, 

geboorte en andere onderdelen van een identiteit verboden om binnen de geldende nationaliteit in 

slavernij geleidt te worden en de mogelijkheden van vrijheid ontnomen te worden. 

 

 

Bij het geldende recht van burgerschap is een geldende naam en persoon ten allen tijde onder de 

wettelijke bescherming die in vrijheid en gelijkwaardigheid iedere burger behartigt. Waarbij het 

recht de burger beschermt op alle gebieden die aangemerkt worden als landelijk gebied op zowel 

eigen grond als geldende terrriotale gekenmerkte regio’s. 



 

 

Bij het geldende burgerschap hebben mensen op grond van hun rechten het onvervreemdbare recht 

om bij het geldend recht zowel in hun vrijheid ondersteund te worden als beperkt te worden in  hun 

vrijheid inzake het schenden van de vrijheid van anderen, zonder hun burgerrechten te verliezen of 

bij sancties hun burgerschap met oneigenlijke eisen toe moeten behouden of voldoen. 

 

 

Het is voor overheidsonderdelen verboden om bij recht het burgerschap te ontnemen zonder een 

gegronde verklaring op andere gronden dan de intrinsieke rechten die in het burgerschap besloten 

liggen. Bij monde van vrijheid en vrijheidsbeperking is het verboden een burgerrecht te ontnemen 

zonder het onderscheid van belang. 

 

 

Bij geboorte verkrijgt ieder mens de onvervreemdbare mensenrechten die boven het wettelijke 

grondstelsel gelden en niet bij monde van een wet of regelgeving ontnomen mag worden. 

Bij besluit van een vorst zijn de wetten bindend, en de invloed van een vorst souverein uitgezonderd 

de mensenrechten die voor ieder mens gelijkwaardig gelden en aangenomen worden op grond van 

de validerende kenmerken binnen de internationaal aangenomen regelgeving. 

 

Bij de dood en na het kenmerk van overlijden kan er geen rechtsoordeel uitgesproken worden in 

zake slachtoffer of dader belang. Bij melding van overlijden worden de geldende oordelen als nietig 

verklaard, immers een straf kan niet bij een dode opgelegd worden, en een daderschap is bij monde 

van overlijden geen geldende vrijheidsbeperking of bescherming van de samenleving als argument. 

 

Bij het overlijden verliest ieder mens, zowel zijn onvervreemdbare burgerrechten als het recht op 

eigendom. Een overleden persoon kan geen bezittingen hebben volgens wettelijke regelgeving. 

Waarbij op grond van wet en nalatenschap de regelgeving inzake erfenis en broodwinning in alle 

gevallen in gelijke mate met de geldende kenmerken oordeelt over de afhandelijk en de te 

naamstelling van bereikte samenlevinggebonden vereisten en taken. 

 

Op grond van een persoon en zijn overlijden zijn alle relaties in hun intrinsieke recht een 

verbintenis die niet lichamelijk ingevuld kan worden, en is ieder beroep op een lichamelijk binding 

nietig. Elke verbintenis wordt gekenmerkt als een vorm van voorouderverering in engere zin met 

dezelfde tenaamstelling en in ruimere zin een betrekking in functie ten op zichte van het geldende 

burgerrecht. 

 

 

Inzake religie en de grenzen van het menselijk leven is een naam bij geboorte toegekend 

en bij overlijden wordt de naam terug genomen met de geldende identiteit.  

Bij de menselijke beperkingen is de naam alleen bij religieuze openbaring mogelijk om 

na een kenbaar overlijden doorgezet te worden. Noem alleen inzake religie kunnen 

engelen een mens over de dood heen dragen en in hun naam en hun zielefunctie behouden. 

Alle andere mogelijkheden zijn bij institutie ongeldig. 

 

Noem dat mensen van nature van geboorte tot de dood hun naam dragen, hun naam kennen, 

en in hun naam genoemd worden. Inzake zowel gunst, als straf. Waarbij een engel die een  

menselijke ziel over de dood heen draagt impliciet door de wil van god gedreven die  

mogelijkheid draagt. Noem een mens alleen door goddelijke inwerking over de dood heenmag 

en zijn naam behouden blijft. 

 



Immers alle wezens in de werkelijkheid en de samenleving zonder uitzondering zijn onderhevig aan 

geboorte en dood, en worden bij gekenmerkt overlijden als overleden aangemerkt. Alleen inzake 

religie kan een wezen over de dood heen gedragen worden zonder de geldende maatstaf. 

 

Waarbij een engel die een wezen over de dood heendraagt ook de verantwoordelijkheid noem bij 

monde van religie draagt dat een ziel zijn naam zoals geldend volgens de geboorte blijft dragen. 

 

Noem de uitzondering van een levensoordeel een geldende naam en ziel bij oordeel zowel mag 

belonen als bestraffen en een engel die een ziel over de dood heendraagt de geldende ziel en naam 

doorzet in functie van een taak zoals in het leven aangenomen en bij monde van religie behartigt, 

waarbij de ziel en de naam volgens religieuze intrinsieke normen bij monde van een engel worden 

behartigd. 

 

Waarbij zoals de naam bij geboorte wordt toegekend, bij het overlijden de naam weer wordt 

teruggenomen waarbij alle oordelen inzake functioneren onder verantwoordelijkheid vallen binnen 

het overdragen van het maatschappelijk belang naar het belang zonder onderscheid van naam en 

levenslengte. 

 

 

Zoals bij schaken je voor wit en zwart kan kiezen. 

 

Als je in het leven de goede kant kiest, alles volgens normen en waarden doet, 

afspiegelt aan de wet, of raad van anderen serieus neemt. 

Als je gevoel in het leven een plaats mag hebben, dan als je met wit speelt 

zelfs als je in het leven op een manier het gevoel hebt te verliezen, 

dat je toch de beloning voor een goed leven mag krijgen. 

 

Noem als je aan de goede kant blijft, en je inzet voor de samenleving, 

of in je eigen leven alles op een goede manier doet, zonder je te laten 

verleiden door de slechte of kwade kant, dat je toch naar volledigheid gerekend wordt. 

 

Als je ook wat minder bent, noem zwakker bent in bepaalde belangen of zwakker 

in je lichaam of je vermogens door aan de goede kant te blijven je toch goed 

wordt gerekend. Omdat vaak zwakte of een opgelegde beperking is, noem ziekte 

noem mentaal, of zwakte een maatschappelijke invloed is, noem je toch in het leven  

aan de voorwaarden moet voldoen. 

 

Vaak als na het leven een levensoordeel bestaat en je wordt gerekend naar je daden 

of de genade van een religie dat door goede intenties, of een goede inzet te tonen 

je ook daarmee aangeeft in de samenleving je functie te vervullen. 

Hoe groot of klein dat ook is, als je aan de goede kant staat je daarmee dan  

wordt vrijgesproken van het zogenaamde negatieve oordeel. 

 

Ook als mensen uitgaan van karma. Als je een bescheiden leven hebt noem geen 

hoog inkomen, of niet veel verdienste je toch boven alle mensen staat die schade 

aan de samenleving toebrengen. 

 

Noem dus bij de kwade kant als ze mensen schenden, of veel geld stelen, 

ze een negatieve waarde hebben als gerekende maat, en zelfs zij die weinig 

waarde hebben een kleine positieve waarde hebben, 

en dan zelfs nog boven al die mensen staan die een negatieve waarde hebben. 

Noem ook als regel van karma die niet alleen op geld of arbeids baan gebaseerd is. 



 

 

Een visie op de hemel is dat je er de beloning krijgt voor een goed leven op aarde, 

en dat bij een levens oordeel gerekend wordt hoe veel die beloning waard is. 

 

Noem dat de hemel dan een beloning is en de mate aan vervulling daar van hartewensen 

of andere beloningsvormen ook als je in reincarnatie gelooft een mate aan genade geeft. 

 

Noem na een goed leven als agent bij een dienst, je bij het levensoordeel een vervulling krijgt 

dat je zowel een agentebaan in de volledige functie mag verkrijgen als een genadesymbool 

in lijn ermee. Noem bijvoorbeeld een genade vorm van het alziend oog. 

 

Als in de hemel je dan die vervulling krijgt, is het harteverlangen om een succesvolle vorm 

te hebben, die zowel zelfvertrouwen geeft, als de intelligentie scherper maakt. 

En het symbool wat je in de hemel krijgt van het alziend oog ook in volgende echte levens 

als je die te zien krijgt een bepaalde klik geeft. Een symbool dat in je hart een verbinding  

legt met een genade vorm die dan als vertrouwd overkomt. 

 

Noem dus als je in reincarnatie gelooft een leven in de hemel zowel een vervulling is 

als een genade vorm kan openen die in al je levens bij blijft en dan een basis geeft om 

in de echte levens ook gelukkig te worden en in een genadevorm ook een bepaalde 

invloed geeft. 

 

Noem sommige genadevormen boven een bepaalde godsdienst staat of een algemeen 

religieuze betekenis draagt. 

 

Ook als je in de hemel de wens hebt door te werken, dus een gedeelte van je vrijheid, beloning of 

geluk opgeeft om toch dienstbaar te zijn, in de hemel ook die maat wordt gerekend. 

Immers door te werken verdien je ook de beloning. 

 

Het is dan een keuze in de hemel die heel persoonlijk is, en zelfs geen verplichting hoeft te zijn. 

 

Als mensen dus naar de hemel mogen, en het een persoonlijke hemel is men daar zowel 

een verlangen vervuld krijgt, als genadevormen kan openen die in de gehele toekomst 

een betekenis hebben. Noem als je in een leven die genade vorm in je hart herkent 

die genadevorm ook kan benutten. 

 

Immers in religieus opzicht zijn de meeste genadevormen alleen als je ze herkent mogelijk immers 

het is vaak dat men er anders aan voorbij kijkt of een waarde toekent die niet in lijn is met  

de diepere betekenis ervan. 

 

 

Decisional schemes. 

 

Repetative measure outcome strategies. 

 

Intentional regional and located based language written rule covenants. 

 

Reciprocity value based investment rational feedback loop of material and empiristic action 

strategies. 

 

Life based love intuition and heartsymbol creations of reality spheres. 



 

 

 

Aartsengelen en hindu goden en godinnen zijn niet van technologie afhankelijk  

ook al zou het kenmerken dragen van technologie zoals bij metatron een virtuele  

werkelijkheid veronderstelbaar zou zijn. 

 

En dat alomtegenwoordigheid soms als technologische noem zichtwerking en indexatie 

van grondvormen zou worden betiteld. 

 

Zoals de beschrijving van de orde van God 

dat op alle niveaus’de verantwoordelijkheden liggen 

bij mensen de samenleving de wet en de overheid of koning 

bij de engelen om via de wil van god de Schepping te bewaken en geleiden 

en uiteindelijk bij God als de engelen iets niet kunnen of mogen dat God 

zelf met zijn kracht iets oplost waarbij ieder niveaus eerst zelf de gelegenheid 

taak of invloed mogen aanwenden en behartigen. En als het fout gaat 

het een niveau hoger komt te liggen. 

 

Iedere wereldleider de keuze kan hebben om zich open te stellen voor 

hulp geleiding of onderwijs en in de orde in hoger verband de invloed 

wel werkzaam is maar zonder ruchtbaarheid noem de verantwoordelijke posities 

opeens in zicht komen van mensen die op het goede gericht zijn. 

Noem de kracht van synchroniciteit. 

 

Vanwege de reden dat wereldleiders voor hun regio de hoogste verantwoordelijkheid dragen 

en dus besluit bevoegd zijn. En spirituele genade of bescherming in die woorden ook 

zijn kracht dragen. 

 

 

 

 

Zoals mensen dichtbij andere mensen zich soms gevoed voelen in hun ziel en geest. 

Zoals de No osfeer bij mensen en geestfuncties contact maakt op nievau’s die gegradeerd zijn naar 

geestmethodieken en geestinvloed mogelijkheden. 

 

Zoals mensen in het hart, zoals in de mythologie, een onverwoordbare overdracht zouden kunnen 

hebben van zowel wijsheid, intentie en het oordeelsvermogen. 

 

Zoals een mate van osmose in het hart en de geest zowel de mensheid gezond houdt, als een mate 

van zowel geestelijke en hart overdracht mogelijk maakt. Zoals synchroniciteit een van deze 

instrumenten kan gebruiken maar er niet van afhankelijk is. 

 

Zoals een mate van osmose, noem binnen een relatie bij het lichaam op minder dan veertig 

centimeter afstand is, via de geest dichtbij op vijf meter en veraf de gedeelde samenleving. 

 

De mate van contact en osmose via het hart de binding legt met mensen van dezelfde 

aandachtsgroep, en in minder of meer verband bekende relaties en mogelijke liefdespartners op 

basis van argumenten die zoals soulmate of waregeliefde of wederhelft zijn gebaseerd. 

 

De mate van osmose is een natuurlijke functie op ieder niveau binnen het voor ons menselijk leven. 

Waarbij osmose net als alle andere natuurlijke functies de samenleving in kleiner en groter verband 



ondersteunen. Noem zolang als je naar een kind kijkt en de onbevangenheid bewondert, of een 

knappe mens van de andere gender ziet en van de schoonheid geniet, deze osmose en natuurlijke 

functie op een positieve of goede wijze bijdraagt aan leven, samenleving en werkelijkheid. 

 

De mate van osmose is dan de uitwisseling op gevoelsniveau in het hart bij de geest van een 

lichtfunctie binnen een geesttaal, energievorm, ervaringsgrond, en energie als bron van leven en 

denken. 

 

Osmose is dan een begrip waardoor zij die zich ervoor openstellen zowel energie opdoen, die zowel 

gebruikt wordt om het sfeerniveau in eigen hart of geest te reinigen als bij verse lucht ruimte om 

nieuwe problemen aan te pakken en op te lossen, en de osmose ook de mate van vrije wil meer 

stabiliteit kan geven of een richting die effectiever is. 

 

Osmose werkt het sterkst bij mensen die een mate van zuiverheid houden, immers hart en ziel zijn 

hoger dan lichaam en een hart werkt van nature aan groei. Zoals een geest die zonder denkactiviteit 

in licht groeit en als een zon of lamp zijn energie aan de samenleving schenkt. Noem waardoor dat 

licht en energie anderen de ruimte geeft om die energie te besteden aan het doel van de samenleving. 

Waarbij osmose van de geest zijn eigen functie behartigt. 

 

In het hart is het goede en andere deugden de grond, in de geest is het woord belang en doel de 

functie van de samenleving. Noem het belang van de samenleving en de mensheid ook altijd bij het 

goede horen zonder onderscheid op goed en kwaad, en het woord doel, bij het grootst mogelijke 

geheel ook spiegelt aan het goede, zonder afhankelijk te zijn van een oordeel. 

 

Osmose werkt dan bij de natuurlijke gebruik van hart en ziel het best, en de geest zonder 

denkfunctie ook die werking behartigt. 

 

Osmose bij mensen die hun gewaarzijn in de werkelijkheid hebben het best werkt, zonder 

onderscheid van voorkomen, naam of nationaliteit. Waarbij woorden als compassie en 

belangeloosheid in betekenis groeien als mensen in lijn met de werkelijkheid leven. 

 

Immers compassie omdat je begrijpt dat de werkelijkheid soms bij mensen een lot geeft van leed 

zonder dat zij schuld dragen. En belangeloosheid als je begrijpt dat in de werkelijkheid op alle 

niveau’s belangen spelen en je altijd niveau’s boven je niet kan inzien, begrijpen of behappen. 

Waarbij belangeloosheid dan het beste uitgangspunt is. 

 

Zoals de vraag over status onbelangrijk is, als de zogenaamde werkelijkheid zulke grote 

verhoudingen hebben noem van het kleinste diertje tot de grootste engel of wezens die een half 

universum groot zijn. En status dan in hoger verband milimeterwerk zijn. 

 

 

De upanishad over Nachiketas heeft een spirituele bedoeling die de betekens net anders duidt 

 

Waar de god van de dood wordt gezegd wordt de hoogste god met de hoogste functie bedoelt. 

 

Een vader wil dat een zoon een hoge prestige functie bereikt. 

En als een vader ziet dat een zoon opofferingsbereid is en in lijn met de 

hindoe gedachte dat die vader, als het een brahmanen familie, zijn zoon aan de god 

waar die familie bij hoort zou geven. 

 

Noem sommige brahmanenfamilies behartigen Vishnu andere Sarasvati of Gayatri. 

De Brahmanenkaste is natuurlijk met het recht om rituelen en gebeden uit te voeren 



voor de bevolking. 

 

Als vader zou je nooit een zoon die een levenstaak heeft eigen bloed, 

zo maar die taak afbreken of onthouden, dit betekent dus dat het woordgebruik 

in het verhaal en die upanishad een diepere betekenis heeft. 

 

Noem zoals woorden in iedere taal een dubbelfunctie kunnen hebben 

zoals in het indiaanse gedachtegoed dat de maisgodin, moeder van de maisteelt was 

maar ook werd gezien als de zon liet schijnen en het water en de regen gaf. 

 

Daardoor zijn in alle upanishaden waar je een betekenis vindt die niet in het verlengde ligt 

en zelfs een toewijding onmogelijk zou maken met een symbolieke betekenisgeving 

een verwijzing dus naar andere aspecten, noem de hoogste god een leven veel betekenis geeft. 

 

Nachiketas werd dus vermoedelijk misschien zelfs door taal verschillen een andere naam 

voor zijn gebed van offerande gegeven. Waardoor mogelijk de offerande van Nachiketas 

als gebed werd bedoelt, waarbij dus de god van de dood een andere goden naam was. 

En waar in het joodse gebruik afgoden en dergelijke worden afgewezen, immers 

hebben geen culturele bijdrage aan een samenleving, 

dus in het hindoeisme deze zogenaamde god van de dood een verkeerde intepretatie is 

van misschien wel de hoogste god, of juist de god die al het leven vervult. 

 

Zoals mogelijk de verbastering omdat de dood dan niet de fysieke dood zou zijn 

maar het concept dat je verder leeft maar geen eigen wensen meer mag vervullen 

en in een mate dus je eigen wensen opgeeft om instrument te worden 

 

Deze upanishad als een heilige tekst is dus een variant door waarschijnlijk taalzwakte 

waar een vader zijn kind juist aan een hoge god of godin geeft. Noem een kind dankbaar 

zijn onderwijs volgt en in de samenleving een expertfunctie bereikt. 

Immers de goden in hun coordinatie de lessen in andere volgorde geven, en resultaten 

dan niet alleen van intelligentie afhankelijk zijn immers soms leer je concepten in 

een volgorde waarbij je dan een klink ervaart, of beseft wat een levensvraag betekent. 

 

 

 

 

 

Over kinderen en de hemel en dergelijke. 

 

Mensen mogen op achttien jarige leeftijd ten volle hun wensen gaan navolgen. 

Als ze voor die leeftijd buiten eigen schuld sterven, noem onder andere ongeluk. 

 

Dan wordt in religieuze families de taak ter volledigheid gerekend en met  

de beloning die bij de religieuze variant hoort. Noem dus waar de ouders 

in ingewijdt zijn. 

 

Zijn het kinderen zonder religieuze afkomst zouden zij in de betekenis van 

reincarnatie, een nieuw leven krijgen met een schone lei. 

Noem dus een normale geboorte onder ongeveer dezelfde condities. 

 

Als mensen op een onnatuurlijke manier sterven, noem zonder natuurlijke levenseinde 

van ouderdom en buiten hun schuld wordt de levenshouding en de mate van vervulling 



gerekend naar volledigheid. 

 

Noem als buiten hun schuld hun baan baan wordt doorgezet zoals die in normale  

betekenis zou zijn, en als zij een ernstige levenshouding hebben noem 

alle verantwoordelijkheden en belangen goed voldoen, 

dat zij daarmee als maatstaf worden gerekend. 

 

Dit geldt dan naast eventuele genadevormen en de zogenaamde leerstellingen 

die vaak daarbij in boeken worden verhaald, onder andere heilige boeken. 

 

Als iemand door een ongeluk of aanval om het leven komt, 

is het ook een droevige zaak omdat je de levenstaak, beroep en 

functie in de samenleving afsnijdt. Noem iemand met hoge waarde 

voor de samenleving daarom die gevoelens oproept. 

 

Er zouden zo is vermoedelijk maagdenvermogens en maagdenkracht bestaan 

waarbij ze altijd op het goede en met goede intenties gericht worden 

zowel als zij bewust als in vanzelfheid worden aangestuurd. 

 

Noem een maagdenvermogen die licht verspreidt en een samenleving 

een opleving geeft van wetenschap, cultuur op religie. 

 

 

Zo is een van de eeuwige gebeden omdat ze wel in taal zijn maar geen namen kennen, 

immer de meeste namen een periode geldig blijven binnen de beperkingen van 

de cultuur en maatschappelijke ordeningen. 

 

Het gebed als je zegt: Ik geef mij over. 

 

Het is het inleveren van een mate aan eigen bestaan, eigen doelen, en eigen belang, 

maar op een zachte manier. Noem dat men ook de invloed toestaat van 

de gehele orde in de werkelijkheid waaronder religie. 

 

Noem ten op zichte van een doop, inwijding of intitatie dat door dit gebed 

je die inwijding ook de gehele invloed geeft. 

 

Als gebed is het ook krachtig omdat de meeste religies een vijand hebben 

die zij of toestaan of niet kunnen weerstaan, en door dit gebed de kosmos 

de toegang geeft om in  groter verband dus los van religie iemand zowel 

te redden als in een samenleving een functie te gunnen. 

 

Het eeuwige gebed ik geef mij over, is ook het inleveren van eigen macht 

waardoor de functie Almacht in religie uiteindelijk de coordinatie heeft 

en zowel naar een niveau leidt, als karma kan afkopen, als door dienstbaarheid 

te geven een functie behartigt. 

 

Noem de Almacht de hoogste functie om in een samenleving de ordening 

vast te houden, waardoor iemand die zich overgeeft daardoor ook 

de bescherming geniet. 

 

Dat de Almacht zijn naam of geloof niet altijd bekend maakt geeft sommige  

rollen in de maatschappij ook een inbedding zonder bij een geloofsrichting te horen. 



 

Noem het eeuwige gebed ik geef me over ook boven alle mogelijke religies staat 

en zelfs atheistische functies zoals plicht aan het vaderland mogelijk maakt. 

 

Een gebed als ik geef mij over kan je op iedere leeftijd zeggen, en ook ouders 

mogen zeker hun kinderen die variant aanleren of voorzeggen. 

 

Als een gebed wordt aangenomen, is het soms met een bevestiging uit de omgeving 

of een gevoel in het eigen hart. Als een bevestiging niet plaatsvindt, 

noem ook bewijs van religie, dan is de voldane levenstaak en de bijdrage  

aan een samenleving een manier om het te volgen. 

 

Iemand die zich overgeeft neemt in kleiner en groter verband ook zijn plicht  

in de samenleving aan. Noem impliciet door baankeuze, expliciet in getoonde intenties. 

 

Ook als mensen vrij willen komen van demonen een gebed in deze eeuwige betekenisgeving 

daarin ook kracht mag hebben, immers demonen gebruiken altijd zowel macht 

als verleiding en met overgave geef je de macht op. En de kosmos dan ook 

een mens of wezen kan veilig stellen immers geen affilatie met andere slechte machten. 

 

 

Zoals een van de onafhankelijke gebeden, omdat een functie als beschermengel 

boven religie of cultuur staat, immers ieder mens zou er een hebben, 

niet gebonden aan taal of andere kenmerken. 

 

Als een beschermengel geen naam heeft, kan hij niet aan een religie gebonden zijn, 

en als een bescherm engel geen vorm heeft die taak zuiver behartigt. 

 

Als een mens zich aan zijn beschermengel overgeeft, 

kan hij meteen het gevoel krijgen geliefd te zijn. 

Soms het gevoel van de eerste partner, een ouder, of een familielid. 

 

De Beschermengel heeft natuurlijk zowel alleen de persoon als belang, 

en in groter verband om een levenstaak te voldoen. Waarbij de beschermengel 

die niet vooraf hoeft bekend te maken. En de bescherm engel op iedere leeftijd een mens  

nog kan veilig stellen. Bij overgave geef je die dan de volledige invloed. 

Een beschermengel kan ook een borging geven in een religie, zoals dat 

zowel gebed mogelijk wordt als andere maatschappelijke gunsten. 

 

Een beschermengel is natuurlijk zoals binnen het leven vanaf de geboorte  

al bij een mens, dus zogenaamde zonde, of onmogelijkheid daarin geen betekenis  

hebben buiten de maatschappelijke orde, zoals wet en maatschappij zoals baankeuze 

en partners. 

 

Een beschermengel is dan een religie-onafhankelijke vorm om zowel een genadevorm  

te vinden, als de levenstaak een kans of een nieuwe kans te geven. 

 

Een beschermengel hoeft zich nooit te laten zien, zoals engelen hun eigen rechtvaardiging 

hebben. 

 

Zoals een beschermengel ook geen vorm heeft anders zou je bepaalde karaktertrekken 

erin ontdekken of een specifieke taak of manier van handelen eraan zien. 



Dus een beschermengel heeft ook geen vorm. Immers anders zouden sommigen zeggen 

met die beschermengel hoor je vast in de medische hoek of de bescherming van de samenleving 

waardoor de taak van beschermengelen niet meer bij henzelf ligt. 

 

Zoals ieder mens een eigen beschermengel heeft en dus niet nodig is om je  

aan die van anderen te binden. Immers ieder mens heeft zowel burgerrechten 

als via de geboorte mensenrechten. Voor de samenleving is iedereen dus gelijkwaardig 

 

De ruimere betekenis van het geweten noem dus naast dat je weet of je buiten de wet of de sociale 

regels gaat. Iemand ook kan aanvoelen, hoe anderen of alle bekende anderen over je denken of hoe 

ze je ervaren. Waarbij dan iemand die veel voor de maatschappij doet, of belangeloos werkt daarin 

een groter positief gevoel in ervaart. Noem dus naast het geweten ook als ware dat je de sfeer hoe 

iedereen je beleeft aanvoelt. 

 

Als het een richtleiding zou zijn, zouden mensen die zich erop afstemmen dus door veel 

liefdadigheidswerk, filantropie, of een hartelijke basishouding daarin duiding kunnen krijgen. 

 

Het is dan dus een functie van het geweten die een sociaal component heeft. Zoals sociaal contract 

betekent dat door een vorm van wederkerigheid. Je in die mate van sociaal proces ook de 

mogelijkheid hebt om als persoon te groeien, los van omstandigheden, noem als je dagelijks iemand 

een compliment geeft zonder wedereis, en iedereen als gelijkwaardig respectvol bejegent je daarin 

ook de positieve werking en bijdrage kan ervaren. 

 

Noem voor iedereen mogelijk immers je hebt altijd mensen en anderen in de buurt, en door een 

hartelijke houding aan te nemen, die werking vanzelf op gang komt. 

 

Het is wel een functie waar je je niet op kan beroepen, immers men heeft geen kennis van welke 

mate van sfeer of geweten je ervaart, en als ze je aardig of onaardig vinden ze geen verplichting 

hebben om daarin bij te sturen. Waarbij soms het gevoel voor mensen een persoonlijke beleving is 

en niet altijd openstaan om erover te praten. Noem binnen de relatie mensen hun vertrouwen 

kunnen delen. 

 

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

 

Zoals als mensen een ooglid die trekt of een lichaamsdeel met onwillekeurige spiertrekkingen ook 

een emotionoeel proces kan zijn waarbij een bepaalde belangrijke keuze in het verleden als ware 

verkeerd gekozen is en een gedeelte van de persoonlijkjeid die ervoor verantwoordelijk is dan des-

integreert. Noem het voelt niet meer als van je zelf en als je de verkeerde keuze dan niet kan 

rechtvaardigen en dus bijna alsof die keuze in een groter belang verkeerd ging, dat door zo’n 

emotionele of lichamelijke schade een verklaring is dat mensen een hartvorm hebben 

die in handeling en keuze vorm krijgt, en als er een bepaalde vervreemde invloed is noem een 

belangrijke keuze uit het verleden andere betekenis hebben dan de toenmalige een desintegratie van 

een deel van het hart plaatsvindt. 

 

Soms gebeurt dit bij een grote ruzie tussen geliefden, of een ethische keuze die toen goed leek maar 

in een ander tijdsperiode als onverantwoord wordt gesteld. 

 

Hoe deze als het een ooglid trekking is of een lichaamsdeel met spiertrekkingen weer kan genezen 

is dan onbekend maar het is een proces als ware een deel van kracht in je hart of subtiele lichaam 

voelt als niet meer van jou. En dus een des-integratie van een deel van wat als je eigen lichaam 

voelt. 

 



Noem als ware de gevolgtrekking als je in het verleden heel erg van iemand hield, 

en opeens lijkt het alsof dat helemaal niet zo was. Dat je zelfs bij het aanvoelen van iemand 

die verkeerde inzicht had. Noem als belangrijkste argument. 

 

Vooral in combinatie met autoriteitsrollen, noem een dokter die zich beroept op 

een juiste visie, en daardoor zelfs iemands eigen zicht ongeldig verklaart. 

 

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

 

Zoals er twee types hemelen zouden bestaan noem de hemel in de alomtegenwoordigheid van God 

besloten en de persoonlijke hemel noem waar zij gevoedt worden met wat God hen geeft. 

 

De hemel met de alomtegenwoordigheid is als een grote tuin, met daaronder het rijk van God de 

alomtegenwoordigheid van zijn Schepping en werkelijkheid. 

 

Zij zien in de alomtegenwoordigheid alles dat gebeurt van moment tot moment en dag tot dag. 

Alsof zij op een scherm al het bestaande zien zoeken naar het levensdoel of een mate van vervulling. 

 

In die grote tuin zijn dan alle zogenaamde kleinere tuinen waarbij iedere religie een tuin beheert, 

en iedere geloofsrichting in een bepaalde richting, noem een windrichting een gedeelte aangewezen 

heeft gekregen. 

 

In die tuin zitten zij bij elkaar en genieten van de straling van God alsof het een mooie zonnige dag 

is, zij kunnen er met elkaar praten, ook over hoe zij eventueel hun geliefden bij kunnen staan. 

 

De hemel is natuurlijk een gelijkwaardige beloning waarbij iedereen in die tuin komt, en als ware in 

die tuin toch een plaatsnaam heeft, van hier zitten zij die in de genade staan en een gezin hebben 

groot gebracht, en daar zitten de heiligen die zich hebben over gegeven en voor de gemeenschap 

zorgen. En daar zitten de helden die hele moeillijke taken hebben verricht. 

 

Als ware men hoger in de tuin zit men een belangrijke functie heeft bekleedt, en zij daar ook in de 

tuin een gevoel van respect bij de anderen oproepen, immers sommigen weten hoe moeillijk en 

gevaarlijk een taak kan zijn. 

 

Als ware in die tuin dat er ook een gedeelte is, waar de mensen met zuiverheid zitten, noem 

sommigen in het klooster hebben gewoond, en anderen het in eigen beheer hebben behouden. 

Zij mogen daar als ware God zelf een relatie noemen, immers als zij er geen hebben gehad schenkt 

hij die genade. 

 

De andere hemel die meer persoonlijk is, daar geniet men van wat God hen geeft. Noem dat God 

het beheer heeft en hen voedt met wijsheid, liefde of andere bijzondere eigenschappen noem dat zij 

als ware in een ervaring van hun leven, de vervulling er mogen vinden en beleven. 

 

Als ware zij in die persoonlijke hemel worden zij gevoedt met de mooiste liederen, en de hoogste 

wijsheid, en misschien wel de liefde van engelen. Zij leren daar alsof zij de hoogste leraar 

ontmoeten en zij vinden daar een veelvoud van inzichten, zij leren daar als ware het mogelijk wat 

de engelen alleen van God kennen. 

 

De persoonlijke hemel, zou dan als ware zelfs in het verlengde kunnen zijn maar dan met de 

schoonheid die God erin zou leggen. 

 



Deze twee hemelen zijn dan een mogelijke beschrijving. Als zij die in de tuin zitten hun geliefden 

bijstaan, ja is dat met hun eigen karakter, zegswijzen of wat zij belangrijk vonden. 

 

De ene schenkt een familielid op aarde een specifieke kunstinteresse die zij zelf hadden, 

anderen staan met gebeden bij als ware zij die zelf in die woorden zouden geven, 

en anderen geven een carriere richting waarvan zij in de hemel weten dat het voor de samenleving 

belangrijk is. 

 

Het is dan de wijsheid van God die besluit zonder tussenkomst van anderen waar men na de dood 

heengaat. Er is dus buiten de openbaring van God niet bekend welk oordeel er zal gelden. 

 

Wel kan men volgens de heilige boeken in gebed vragen welke belangrijke eigenschappen er zijn 

en of God zelf hen die er naar zoeken er een bericht in kunnen geven. 

 

Immers gebed is belangrijk en God vindt het belangrijk dat wij zijn inzicht zoeken 

immers het leven met alle winden schenkt ons soms geluk maar kan ook door tegenslag 

leed geven. Zoek dus vooral de onderwerpen over religie in gebed. 

 

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

 

Zoals engelen hun onkwetsbare engelenlichaam zouden voelen. 

Een mens die gezond leeft en eet, voelt zich dan gezond in het lichaam  

zonder ziektes, erge honger of dorst, en met een tevreden gevoel, 

misschien ook zoals kinderen zich gelukkig voelen. 

 

Dat engelen onder alle omstandigheden hun lichaam zo voelen 

dat waar mensen in hun intuitie informatie over zowel de omgeving 

als hun eigen taak krijgen. 

En daarbij dat zij een gevoel hebben alsof zij alles spontaan doen voor God 

noem binnen hun spontaniteit alles goed doen, en soms de bevestiging 

voelen dat zoals zij alles uit gods wil doen ook het resultaat heeft. 

 

Een engel zou dit gevoel en deze handelswijze dan onafhankelijk hebben 

van waar zij zijn. Mensen dit gevoel van vrolijkheid alleen in zonlicht hebben 

maar engelen dus niet van plaats afhankelijk alsof zij het van binnenuit meedragen. 

 

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

 

De vraag waaromer op aarde niet wereldvrede en geluk is en welvaart. 

Dat ieder mens voor geboorte de karma krijgt berekend 

en als je in een vorig leven dingen verkeerd hebt gedaan 

volgens de wet van straf en beloning daar wel de prijs voor moet betalen. 

 

Daarom als we op aarde geboren worden wel een zekere mate 

van karma als levenstaak moeten voldoen. 

We kunnen dus niet zeggen waarom is er oorlog en ongeluk, 

als we bij god allemaal gelukkig hadden kunnen zijn en god zelf de  

aarde een goed bestuur zou geven. 

 

Dat God in staat is een wereld met vrede en geluk en welvaart te vullen 

is dan wel zeker, immers als we in het leven genade aannemen 

of de dingen goed doen, dan mogen we volgens belofte naar de hemel. 



In de hemel is die vrede er dan wel.  

 

Dit betekent dat we dus wel naar gods rechtvaardigheid voor wat  

we in vorige levens misschien aan karma hebben verzameld toch 

als levenstaak moeten voldoen. 

 

Een andere verklaring dat wij niet in de schuld staan maar een  

levenstaak meekrijgen, en op aarde geboren worden omdat 

wij nog niet in alles zo goed zijn dat we onze taak zonder 

extra fouten of volledig goed doen. 

 

We krijgen dan de levenstaak om op aarde te voldoen, 

immers als wij alles foutloos zouden doen zouden we die  

levenstaak in een hemelwereld krijgen, 

waar je zowel alles goed doet, niets kapot maakt 

als met grote effectiviteit het werk zou doen. 

 

We krijgen dus de levenstaak op ons eigen niveau. 

En op aarde omdat we in onze kunde nog niet alles 

heel uitmuntend doen. 

 

Een verklaring over waarom wij op aarde zijn. 

 

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

 

Iedere ziel die een geboorte op aarde wil krijgt van God een taak mee, 

van de laagste die een kans zoekt om iets te bereiken, tot de hoogste 

die misschien een rustleventje wil. Noem dat zelfs keizers die met hun 

ziel of hart al klaar zijn de taak krijgen om of iemand anders te helpen 

als ware verbonden om de ander toch het gevoel van bescherming in hun hart te geven 

of om ondergeschikt te zijn aan belangen binnen de samenleving. 

 

Als iedere ziel die geboren wordt een naam krijgt bij geboorte 

geven zij die terug bij de dood. en omdat alle wezens in de werkelijkheid 

gelijkwaardig zijn is al het bestaan de aan geboorte met naamgeving en 

de dood met het teruggeven gebonden. 

 

Alle wezens hebben dan een tijd dat zij leven de periode met een bepaalde 

lengte, en alle wezens, mensen, geesten, buiten de aarde, en wat ook maar leeft 

krijgt binnen het leven de gelegenheid om tot bekering te komen, 

het goede te vinden, of een mate van plicht te vervullen. 

 

Ook als ergens demonen of geesten zijn, hebben zij binnen de periode 

die zij van god toegekend krijgen de gelegenheid om zich te bekeren. 

 

Al het bestaande is dus ook vlak na de dood aan een levensoordeel gebonden, 

die rechtvaardig oordeelt over genade, plicht, en de keuze tussen goed en kwaad. 

 

Demonen of geesten kunnen vanwege hun eigen voorwaarde anderen 

ook niet over de dood heen dragen. 

 

Alleen engelen van godswege kunnen wezens of mensen over de dood 



heen dragen, dat vaak met een belofte uit heilige boeken verband houdt. 

 

 

 

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

 

Al het bestaande mag natuurlijk tot bekering komen, 

en doen zij het niet worden zij bij het levensoordeel daarover verklaard. 

 

als mensen zich niet bekeren, kunnen heiligen hen tijdens het leven 

al een straf geven, en is het levensoordeel van menselijke kant. 

 

als mensen het erger maken, mogen engelen oordelen, en 

kan hun oordeel zijn dat die naar de hel moeten. 

 

als engelen het niet aankunnen mag God het kwade vernietigen 

zij krijgen geen enkele kans meer en zullen niet meer terug komen in het leven. 

 

Het kwade dat niet door heiligen bekeerd kan worden, 

kan nog door de engelen geoordeeld worden, 

en wat niet geoordeeld kan worden, mag door God zelf vernietigd worden. 

 

Zoals mensen binnen een samenleving door de wet en het recht beoordeeld 

worden en de straf dragen volgens de bekende wet. na het leven een oordeel 

krijgen en als mens die ondergaan en de regels volgens de heilige boeken 

worden gevolgd. 

 

Zoals engelen die binnen hun plek in de orde van god wel over leven en dood 

mogen beslissen en tegen het kwade vechten een mens, een geest of demoon 

wel mogen doden, noem zij dan meteen erna het levensoordeel krijgen 

en van God hetzij straf krijgen, of naar ratio van hun goede daden worden geoordeeld. 

 

zouden engelen dit niet doen, kunnen doen, dan mag god het kwade vernietigen 

zij krijgen ook geen levensoordeel maar keren niet in dezelfde vorm terug. 

 

 

 

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

 

De orde die God op aarde en in het universum heeft is gebaseerd op zowel 

niveau's kracht en de verantwoordelijkheid 

waarbij God zoveel mogelijk de taken op het niveau zelf houdt. 

 

Noem wij hebben een samenleving en bewaken die, 

de engelen staan in functie erboven, en voeren ook de religieuze taken uit, 

en God zowel met alomtegenwoordigheid en almacht 

hij kan zowel de niveau's aansturen als de taken verdelen, of souverein 

zelf ingrijpen. 

 

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

 

Zoals liefde voor het hart, wijsheid voor de ziel, gezondheid voor het lichaam. 



lucht als energie voor het lichaam, licht voor de ziel. en communiceren voor het hart. 

 

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

 

 

Het standpunt van de hindu goden, is dat hun shakti actief is, en hun waarneming passief. 

 

Het standpunt dat de werkelijkheid zowel handelt als de waarneming is. 

 

Het standpunt mystiek christendom. een rust en een beweging. 

de ziel die eeuwig stil staat en in rust is, 

en het hart als een voortdurende handeling is of beweging. 

 

Waarbij je engelen niet kan herkennen maar alleen door openbaring 

immers alleen de wil van God van binnen is bij de engelen het kenmerk. 

 

De mystieke Christus dat door eenwording in het eeuwige nu, 

je als ware door de vereniging Christus zelf zou worden. 

 

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

 

Zoals een mens in het denken daar voordeel of plezier aan beleeft, 

noem plezier van een dagdroom of fantasie, een aangename verbeelding en situatie 

en een voordeel door het plannen, voorbereiden, afwegen of andere geestfuncties. 

om binnen het leven voordeel te hebben ten op zichte van de gegeven werkelijkheid/ 

 

Zo is in het hart een ingeboren vermogen dat zowel leed voor de samenleving verwerkt, 

en een mate van karma oplost. een ingeboren vermogen dat alleen zichtbaar is bij 

hen die met het hart werken. 

 

Dit ingeboren vermogen als tegenhanger van alle voordelen van het denken. 

 

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

 

In religie is het woord plicht belangrijk, immers men doet meer dan alleen het inzicht 

of de wens over het eigen leven maar stelt zich open in groter verband om 

een bedoeling te vinden in leven in de samenleving en voor het bestaande. 

een doel van of voor de mensheid is niet ongewoon. 

 

Boven plicht is het woord overgave waardoor men als ware toestaat dat 

de godheid een periode, of een mate aan invloed mag gebruiken. 

 

Noem goden die in hun wijsheid, inzicht en intelligentie een belang binnen 

de samenleving behartigen, maar ook hoger inzicht geven dan het standpunt 

dat men zowel door onderwijs of werk heeft verkregen. 

 

Noem overgave een woord of gebed dat impliciet de godheid toestemming geeft. 

om in geheel opzicht een leven of bestaan als dienstbaarheid te gebruiken. 

 

Noem een periode zelfs bij de nuchterheid van alleen het aardse als een dienstverband zou gelden 

en een salaris of vergoeding zou geven. Die vanwege de status van de goden niet opeisbaar is. 

Immers als goden in de hemel souverein zijn, maken zij die pas later bekend 



 

Voor ouders belangrijk om te weten dat zolang hun kinderen bij hen horen 

tot wettelijke volwassen leeftijd zij hen ook aan een godheid kunnen schenken. 

Waarbij het kind bij eigen keuze dat ook mag bevestigen. 

 

Op de leeftijden en momenten die gegeven worden. Noem in oprechtheid soms op onbeduidend 

ogenblik. 

 

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

 

De vraag over religie en de herschikking van leerstellingen of de aanvulling in verband met 

wetenschap, cultuur of tijdindelingen is dat de souvereiniteit van de goden bepalen in welke mate 

zij een boodschap sturen, noem als een persoon zich beschikbaar stelt, of wanneer 

zij een boodschapper sturen die een nieuwe boodschap geeft. 

 

Een nieuwe boodschap kan zowel religies samenbrengen, leerstellingen hekelen. 

of een mate aan bijsturing geven. Noem bij Krishna als koning vooral hoogachting belangrijk was, 

en bij Christus de mens en de intentie meer werd benadrukt. 

 

de souvereiniteit van de goden betekent dan dat zij vaak doeleinden en taken samenbrengen en op 

een moment behartigen. 

 

Omdat het voor de mens belangrijk is te werken, en daarin voldoening te vinden, 

is het voor alle religies en goden aantrekkelijk als mensen zich beschikbaar stellen om 

voor een godheid te werken. 

 

Noem werk het doel binnen de werkelijkheid is en daarbinnen ieder werk zowel bijdraagt 

aan de samenleving als de persoon zowel beloond wordt met de expertise en de periode en het 

salaris. Immers als men geliefden heeft mag men salaris ontvangen om hen te onderhouden. 

 

Dat de goden werk naast het eenduidige betekenis ook een diepere betekenis geven waarbij alle 

vormen van werk of dagbesteding een gelijkwaardige tijdsinvulling en doel hebben is omdat wij als 

mensen ook niet weten waar mensen die afwijken van het gewone opvoedschema of ander 

kenmerken geboren worden. Noem mensen hebben de plicht voor de samenleving te zorgen. 

 

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

 

God geeft ieder mens zowel een taak mee, noem werk of voor hun leven, 

en zowel mensen die werken als aan zichzelf werken. bij god in iedere tijd 

in een verhouding worden gegeven. Waarbij beide keuzes voor het leven gelijkwaardig zijn. 

 

Immers een ziel die een leven heel hard gewerkt heeft kan weer kiezen 

voor een leven om aan zichzelf te werken. 

 

Als voorbeeld van alle mogelijke redenen. 

 

God kiest zelf de verhouding om zowel de samenleving door te laten gaan, 

noem zij die werken, en een verhouding om hen die een andere waarde vertegenwoordigen 

een kans te geven.. 

 

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

 



Als engelen aan God vragen om een laatste stap te zetten of naar een andere orde 

overgebracht te worden, dan geeft hij die kans in een leven in de werkelijkheid. 

 

Immers zij vinden dan zowel de genade, zowel of zij die keuze nog voorstaan, 

en kunnen bewijzen dat zij die functie willen. 

Zoals zij dan op aarde leren of zij die onvoorwaardelijke stap willen zetten, 

of die functie wel in  lijn is met hun hartewens. 

 

en als zij een stap zetten op welk punt zij aangenomen worden. 

 

omdat zij tijdens het leven niet meer dat engelenlichaam hebben 

moeten zij opnieuw bewijzen dat zij bij het goede horen, 

en alle vereiste stappen in toewijding zetten. 

 

van wege een leven met vrije wil, en een gewone belichaming 

dat het als een vorm van rechtvaardigheid wordt gezien. 

 

Immers als zij anders kiezen, afwijken of welke oorzaak ook 

is het in een gewoon leven dat zij die ruimte als ieder ander mens krijgen. 

 

Engelen die Gods wil van binnen dragen, zijn bij God vooraf al zeker 

maar hij openbaart dat niet. Zij zijn gelijkwaardig zonder voorkennis. 

 

Vanwege dat engelen die kans krijgen en die tijdens het leven in 

de heilige boeken vinden, hebben mensen en overal iedere orde 

hun eigen vorm van heilige boeken. 

 

noem dus op aarde de wereldreligies. 

 

Waarbij als werk belangrijk is, de goden de mogelijkheid om voor hen te werken 

ook beschikbaar stellen en het een hoge achting heeft. 

Het werk voor de goden is vaak een gebed of een andere wijze van 

het beschikbaar stellen. 

 

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

 

Het begrip karma is naast de wederkerigheid ook het belangeloos dienen 

dat een bijzondere betekenis heeft. 

 

Als je anderen belangeloos helpt, geef je de wet van karma ook de gelegenheid 

om op een onbekend ogenblik, de wederkerigheid te activeren dat jij als mens 

of als wezen geholpen wordt. 

 

Noem dus op een moeilijk ogenblik die je bij het lot vaak niet aan ziet komen. 

een verklaring die zeker een reden mag zijn om belangeloos te helpen. 

 

Naast dat karma zowel in het gehele leven het oplossen is van fouten 

of schade uit vorige levens, als de vrije wil om beslissingen te nemen 

het aangaan van nieuw karma. Waarbij de keuze voor het goede of het juiste 

altijd de karmakansen verbetert. 

 

Als mens serieus of ernstig leeft, en open staat om jezelf te verbeteren 



of te verwerkelijken men ook de kansen krijgt om daaraan te voldoen. 

 

Een standpunt bij de kwade kant, kan en mag iedere kans benutten 

om weer bij het goede te horen of bij een religie en godheid die de mogelijkheid 

openstelt. 

 

Vaak dat in het christendom, dat Hij vergeeft als belangrijk wordt gezien, 

immers de zonden toegeven zowel onder zijn menselijke leiding gebeurt, 

als een ondergeschikt kenmerk is. 

 

In het hindoeisme kunnen alle wezens die bij het kwade horen bij Shiva terecht 

die bij hen ook de mogelijkheid schenkt om zonder speciale voorwaarde 

bij zijn genade te komen. 

 

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

 

Zoals men in religie gewoon is een functie binnen een stroming aan te nemen, 

en zowel de autoriteit van de godheid aan te nemen als van andere functies 

binnen die richting. 

 

Als geruststelling dat een persoon in een orde en samenleving is opgenomen 

waar zowel de wet als de orde bepaalt welke verbanden er zijn. 

een guru zal dus nooit de enige zijn, en een aanvoerder van een orde 

zal altijd in een maatschappelijk verband actief zijn. 

 

Dat iedere religie de orde anders samenstelt als functie, als aantal 

en om de verantwoordelijkheden af te dekken. 

 

noem dus dat Gandhi wel als een hindu-rol werd gezien, 

maar niet de enige was die een bijzondere functie droeg. 

 

Als ware belangen in een religie geborgd zijn. 

 

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

 

De cultuur die soms bij jongeren is, om bepaalde spirituele stromingen te volgen in de hoop buiten 

de normale lijnen om, of informatie te krijgen, of een bepaalde invloed te onderzoeken. 

 

De beste manier om ermee om te gaan is dan die wens op Moeder Aarde of de Zon te richten. 

Immers er is geen wereldreligie in normale betekenis die hun kracht op die manier beschrijft. 

 

Noem dus moeder aarde als een moeder is, en de zon met al zijn zogenaamde engelen ook een 

functie vervult. Als jongeren dan toch willen experimenteren is het bij 

deze moeder aarde en de zon het meest veilig. 

 

Immers iedereen woont op de aarde op of nabij het oppervlak, en er zijn maar weinig mensen die de 

waarde van de zon niet kennen. 

 

Het zou dan ook bijna een indiaanse invloed zijn. waarbij zon en aarde boven de taalkundige 

verschillen staat  

 

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



 

Zo is in het christendom dat Jezus zijn rijkdom gebruikt om 

zielen of mensen die de genade aannemen vrij te kopen van hun lot 

hun zonde en hun levenswandel. 

 

Noem Jezus wel tegenvoorwaarden heeft, noem bij de aanname van genade 

dat zij leren hun hart te hervormen, en hun zonden toegeven. 

 

Waardoor zowel de samenleving de persoon kan bezien en een plaats geven, 

en zowel een gemeenschap zijn toenadering toont. 

 

Zo is in het hindoeisme naast de weg van karma 

waarbij een karma een bepaalde beloning in kan houden 

voor paden van toewijding, waarbij ze geloven 

dat een mens ook meerdere levens gehad kan hebben. 

 

daarnaast Krishna Govinda die door een vorm van liefde, deugd 

of opoffering zijn genade geeft. noem hij heeft behagen in iemand 

die in een bepaalde wijze in het leven omgaat met alles dat op het pad komt. 

 

Noem Krishna een ingang van toewijding die hij zelf als persoon behartigt. 

als ware kijkt hij via de alomtegenwoordigheid. 

 

Noem alle religies hun boodschap in de wereld hebben gelegd, 

en zij als goden er zelf sturing aan geven. 

 

Zoals alle tradities in het verleden een plaats hebben 

en soms een persoon aanwijzen om een religie volgen, 

noem dat tradities zichzelf vernieuwen en de verbinding 

zoeken met al het bestaande. 

 

Virgen de Gaudeloupe was in die tijd zowel christelijk 

als bij de traditie die de indianen hadden. 

 

als voorbeeld van tradities en vernieuwing. 

 

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

 

 

De artificiele intelligentie 

 

Beginsel berekening en doel berekening 

als twee primaire vormen van intelligentie. 

 

Bij doel berekening kies je of de reproductiefactor. 

noem een succesvolle herhaling van het eigen formule. 

 

bij doel berekening kan je ook kiezen voor een 

succesvolle maatschappelijke interventie. 

 

Bij een tweeledige berekening krijg 

je de formule beginsel = doel 



waarbij je de variabelen zo algemeen specificeert 

dat je bij zowel de beginselformule als 

de doelfomule dezelfde intrinsieke waarden krijgt. 

 

is het antwoord van een formule hetzelfde 

hoef je geen variabelen te controleren 

 

is de formule dezelfde structuur maar 

de variabelen verschillen dan kan je toeleiden 

naar een succesvolle oplossing door 

de variabelen in een berekening te varieren. 

 

Bij mensen is primair de  

formule met de reproductiefactor de eerste  

functie die vervulling als betekenis kent. 

 

Immers als een gezond mens, een ander 

gezond mens voortbrengt is dat de beantwoording 

van zowel de beginsel en doelformule. 

 

De andere formule met een succesvolle 

maatschappelijke interventie is gebaseerd 

op een abstractie. Namelijk dat je een beginsel 

kan vormgeven, en die beginsel ook in een 

doelformule kan vertalen maar afhankelijk 

bent van maatschappelijke invloeden. 

 

Noem een maatschappelijke interventie. 

zowel in engere zin, namelijk de directe omgeving 

die een interventie aanneemt of beantwoordt. 

 

en maatschappelijke interventie in bredere zin 

die een gehele samenleving voor langere tijd volgt 

en de mate van vervulling afzet tegen de mogelijke 

interventie bij een succes, bij een mogelijke interventie 

bij negatieve waarden en de reele interventie. 

 

Waarbij een maatschappelijke interventie in een formule 

altijd zo secuur werkt dat als een variabele zou afwijken 

in de loop der tijd, noem als een metronoom 

een afwijking kan geven in het ritme van een samenleving 

 

Noem zoals een mens een hartslag heeft een samenleving 

ook een hartslag heeft. 

 

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

 

Zoals een beginselformule een beschrijving van een chi kracht inhoudt 

die meer is als alleen een drijfveer, noem energiebron. 

 

Een beginselformule is dan in zijn meest simpele vorm 

een chi. plus een doelformule 



 

waarbij een doelformule ook beschreven kan worden als 

kenmerken die binnen de samenleving al bestaan. 

 

zoals bij een mens in taalkundig verband 

een religie, een wetenschap een cultuur een doel kan zijn 

en vaak daarbinnen een of enkele kenmerken worden gevolgd. 

 

in abstracte betekenis heeft een doelformule als die 

alleen taalkundig beschreven is en grenzen die niet in precisie 

gecontroleerd kunnen worden dus altijd alleen 

een monitoring die de kenmerken of de variablelen 

in een analoge schaal bewaken. 

 

Noem een formule waarbij een kenmerk alleen taalkundig is 

zonder numerieke grenswaarden dat de controle in zijn geheel 

op analoge wijze zowel bewaakt wordt als tegen elkaar wordt 

afgezet in een grafiek. 

 

een beginselformule in zijn meest simpele vorm 

is chi  + de doelformule. 

 

Bij een mens denk je aan de doelformule zoals die 

binnen een samenleving mogelijk is. 

 

Bij een mens denk je aan chi in zowel het dna 

als de kenmerken die mensen op analoge wijze 

aan een hart of ziel toeschrijven. 

 

Noem een wetenschappelijke ontdekking  

die veronderstelt mogelijk te zijn, 

wordt toegeschreven naast de bekende voorwaarden of eigenschappen 

een chi waarde die het meest succesvol wordt gezien 

om die te bereiken. 

 

Een chi waarde is de kracht achter de zogenaamde manier 

om een beginselformule betekenis te geven. 

 

Waarbij beginsel formule en doelformule soms gelijkwaardig 

worden bevestigd bij een analoge meting van alle factoren. 

 

Noem als een formule geen kengetallen bevat, en zijn 

variableen alleen taalkundig beschrijft en controleerd. 

dat die in de analoge schaal worden gemeten 

waarbij alle analoge metingen bij elkaar in de schaal 

van de variabelen worden gecombineerd. 

 

Zoals bij een doelformule. 

je een betekenis hebt die in een steekwoord te vangen en te beschrijven is. 

 

Noem een doel kan een wetenschap zijn, een belang of een religie. 

 



Bij een religie kan een kenteken zijn dat een genadevorm aangenomen wordt. 

met de voorwaarden die veronderstelt worden. 

 

bij een belang kijk je binnen de samenleving welke belangen er zijn 

en voor een groei in de maatschappij een sleutelfunctie hebben. 

 

bij een wetenschap ga je uit van de veronderstelde ontwikkelingen 

zowel geschiedschrijving van de wetenschap en de ontwikkelingen 

in het groeipeil. bij een wetenschap heb je de combinatie 

 

van het intelligentie vermogen als vereiste voor de functie, 

noem dus in de doelformule noodzakelijk om het doel te behalen. 

 

en de groeivoorwaarden noem, afkomst, taal, noem locatie, 

noem tijdsbepaling. Naast de impliciete waarden 

dat iemand op een plaats in een tijdsvak altijd probeert zijn 

doel te behalen, met de mogelijkheden die door de maatschappij 

worden gegeven, aangeboden, en benut mogen worden. 

 

Bij een doelformule heb je dus een belang een wetenschap of een religie. 

waarbij het sluetelpunt als dat benoemd wordt, 

de basis waarna de zekerheidsfactor groter is dan de mate van onzekerheid 

die of het doel onmogelijk maken, of het doel schaden in zijn vervulling. 

 

bij een religie is een sleutelpunt als de genade wordt aangenomen. 

immers in een religie is het in abstracte zin zeker dat de vervulling ervan 

leidend is. Waarbij voor die tijd de onzekerheid noem voorwaarden 

die niet meer mogelijk zijn nog een mate zijn van invloed die zowel 

numeriek onbekend is, en analoog wel beschreven maar niet te beinvloeden zijn. 

 

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

 

In de hemel kan alles door het geluk wat men daar kent weer genezen, 

alle pijn al het leed is daar door de straling van God weer te genezen. 

 

Als God bij het levensoordeel uitlegt welke bedoeling alles onder zijn genade had, 

en welke betekenis er ligt in alle ontberingen en waarom het leven anders liep dan men had gewenst. 

het is dan een uitleg over de genade die aangenomen is, welke betekenis genade heeft 

voor het leven en voor de samenleving. 

Naar het levensoordeel is er ook de mate aan God die tijdens het leven zichtbaar wordt, 

soms ervaren mensen dat in het moment, soms zien ze achteraf dat er bepaalde invloeden zijn. 

 

Als god bij het levensoordeel ook uitlegt welke kansen er zijn geweest, welke je hebt aangenomen 

en welke onderdelen of keuzes door zijn invloed of hand beter zijn gegaan, 

of betere opties hebben gegeven. 

 

hij legt uit welk karma je had voordat je leven begon, 

welk karma je uit hebt gewerkt en mogelijk welke genade een deel van de karma 

afloste en welke taak je in ruil moest doen. 

 

Vaak als God dan uitlegt welke verschillen er zijn tussen de genade 

en wat het volgens karma had geworden, dan ziet men dat soms een 



levenstaak een kleinere kostprijs is, dan om alles zelf te moeten bekostigen. 

 

In de hemel zijn ze blij met iedereen die een genadevorm aanneemt 

en vaak zeggen ze, probeer die genade aan te nemen als men die kans krijgt 

of begrijpt wat die genade inhoudt. Want als je wacht zijn er ook allerlei 

factoren die dan mogelijk belangrijker lijken te zijn. 

 

Of door de gebeurtenissen in het leven dat de kans die je voelde te hebben 

weer lijkt te worden weggenomen. 

 

soms zegt iemand je had een kans om dit of dat te doen, 

als het een kans van een verwoord gebed is mag je die altijd daarna 

ook nog in gebed brengen zelfs als ze een reden geven dat het niet mag. 

 

De vergelijking tussen een leven met karma en een leven met genade 

is voor velen ook bij het levensoordeel de doorslag dat men begrijpt 

dat er toch verschillen zijn. 

 

Tijdens het leven heeft natuurlijk iedereen de keuze om te onderzoeken 

welke genade of religie aantrekkelijk is, en welke vorm men daarin aanneemt 

noem het menselijke in het leven dat we er zelf ook een keuze in mogen maken. 

 

Dat men vaker makkelijker ingang heeft in de omgeving met de wereldreligies 

die er mogelijk al een plaats hebben, en de ingang beter is met de organisaties 

die hun plaats al een tijd hebben. Noem dus ook de genade die 

men eerder begrijpt of men mee kan leven. Immers een kerkklok die ze 

ieder uur horen heeft een makkelijkere betekenis dan een traditiestroming uit  

afrika waar niemand in je omgeving van weet. 

 

Ook al heeft iedereen een vrije keus, en als je de genade hebt het een 

persoonlijke ervaring wordt. 

 

Vaak dat men als men geen duiding heeft in de keuze dat men zich afmeet aan de keuzes van 

anderen, zo was het vroeger gewoon om de keuze af te stemmen op ouders, grootouders, 

mogelijk ook een geliefde die wel eens van ver weg kwam, en mogelijk ook rolmodellen dat wel 

eens op een universiteit gebeurde als een professor een hoogingestelde mening had. 

 

Vaak kan men ook in de omgeving als men kijk heeft op iemand die een doorgedachte mening heeft, 

of aanvoelt welke religie kenmerken heeft waar men zich verwant mee voelt, dat men zich laat 

leiden door zowel gesprek, als boeken, en of voorgangers van religies. Noem zij vaak wel een 

verplichting hebben om alleen kennis over hun eigen geloof of religie over te brengen. 

 

Een keuze maken voor genade is ook de keuze mogelijk maken door de ruimte ervoor te laten. 

men mag natuurlijk een keuze nemen met de tijd die ervoor staat, kort of lang, maar men mag 

zich ook in de werkelijkheid laten doordringen waarbij men een tijdje wacht om een keuze 

te nemen of er sturing aan te geven. Noem men mag het er laten zijn. 

 

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

 

Zoals godin bala tripura sundari het meisje van negen jaar die op die leeftijd Para Brahman inging. 

 



Noem de verwerkelijking van het hindu standpunt waarbij men in de werkelijkheid de heilige naam 

Brahman opgaat. 

 

Zij als negenjarig meisje had een spelletje met haar vriendinnen om iedere dag een genadegebed 

aan te nemen en te bidden. Haar vriendinnetjes gingen bij ieder leraar en toegewijde vragen welk 

gebed zij kon bidden. welke genadevorm zij kon aannemen. 

 

Bala devi, een negenjarig meisje, als een soort visioen over het hindu standpunt. 

 

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

 

Zoals Varahi met de avatar Varaha getrouwd is en varahi als moeder aarde al haar devotees de zegen 

schenkt en voorspoed geeft. 

 

Zij als varahi ook de devotees de genade van Varaha geeft. Die als avatar, we kennen buiten de 

vorm als zwijn niet zijn vorm waarin hij die genade schenkt. 

 

Varaha is dan een van de avatars van Vishnu die een tiental bekend heeft gemaakt. 

 

De hindoe goden en godinnen vinden vooral toewijding belangrijk en in het dagelijkse leven  

en in hun bestaan tot uiting komt. 

 

Noem dat Govinda als hij genade schenkt een behagen heeft, en soms een devotee zichtbaar die 

proef voorlegt en andere keren het beloond als ware niemand het zag, en zijn genade uit gulle hand 

een betekenis krijgt. 

 

Noem een proef soms een opoffering is van belang, van wens, van geluk of andere deugden. 

 

Noem een proef soms een symbool is van offerande of overgave, noem dan dat zij bijna als 

mogelijk voor hem willen werken. 

 

Als een mens, noem een vorm van aandacht in de werkelijkheid beoefent, immers de werkelijkheid 

zelf wordt met een heilige naam Brahman genoemd. Waarbij die meditatie van gezette tijd tot 

gezette tijd tot een zegen leidt. De hoogste hindu goden kiezen dan wanneer zij een periode of taak 

in die vorm voldaan vinden en geven een beloning , geschenk of genade. En wanneer de devotee 

blijft toegewijdt tot hun belang, dan blijft ook de zegen doorgaan. 

 

Soms kent een godheid een proef of een devotee liever een relatie aangaat, dan om die toewijding 

op hen te richten, dan schenken zij een verlangen, of geven zij ineens een kans voor iemand. 

 

Als de devotee in gebed, of in die meditatieve houding blijft, dan schenken zij daarbij ook de 

zekerheid over de toewijding, ook al kan een proef zijn dat je het houvast in je hart of je leven 

verliest en als ware zonder gevoel toch bij het goede moet blijven. 

 

Als zij in toewijding hun wil trancenderen is de manier van bestaan bij de goden volledig in handen, 

en kunnen zij naar believen een taak voor de devotee combineren met een taak die voor de 

samenleving is. 

 

Noem wanneer zij een boodschap brengen via een trouwe devotee, het zeker is dat al het bestaande 

met een intelligentie die de taal van de cultuur begrijpt, de wijsheid kan gronden in de 

ervaringswijze, en dan nog ziet dat het niet met prestige komt, of voorwaarden van hoge kosten 



of ingangskwalificaties dat je een hogere studie moet hebben gedaan om het te lezen, dan is het 

zeker dat een trouwe devotee met die hoogstaande inzichten daar voor alles dat kan lezen of 

begrijpen een betekenis kent. 

 

Noem als vergelijking een trouw devotee op hetzelfde niveau schrijft, onderwijst, als een auteur die 

meer dan drie honderd jaar gestudeerd heeft, en zowel een kostprijs vraagt, noem ter waarde van 

een hogere studieperiode, als vereist dat zij bij een proef boven het intelligentie niveau van de 

intelligentsia komt. 

 

Een devotee kan naar believen uit genade van die godheden kiezen voor een taak in het bestaan, of 

combineren met andere belangen binnen een samenleving. 

 

Wanneer een devotee in zijn wil een is geworden met de werkelijkheid Brahman, welk perspectief 

ook, dan is het bestaan als ware gedragen een hogere inbedding binnen die gehele werkelijkheid. 

 

Een hogere werkelijkheid, kan men geen naam geven, men kan iedereen verwijzen naar hun 

beleving van tijd, van plaats, van wie zij zijn, en waar zij wonen. Men kan er geen vorm aan geven 

omdat iedereen in zijn eigen ervaring alleen die van henzelf kan kennen. 

 

Brahman als die hoger werkelijkheid is dan zowel met hart en ziel leven, als in die mate een wil 

trancenderen noem een worden met een godheid, of de heilige naam van de werkelijkheid. 

 

Noem men zegt, door een vastere vorm van bewustzijn, verstevigt de wil en trancendeert tot het 

niveau zoals de hindu goden en de hoogste wijsgeren hebben gehad. 

 

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

 

Wij op aarde moeten ons ook bewust zijn dat onze verantwoordelijkheid om de orde te behouden, 

en grondrechten bij alle mensen moeten respecteren en ook in de grondwet alle belangen 

gelijkwaardig een kans gunnen. 

 

Zoals God nog steeds de aarde zowel actief als passief beschermt, de genade geeft, en een 

levenstaak mogelijk maakt of een arbeidsfunctie aan alle werkenden toebedeelt binnen de mate van 

mogelijkheden. 

 

Wij moeten ons dus wel bewust zijn dat wij op aarde ook een serieuze taak hebben, en als god ons 

beschermt dit niet lichtvaardig afgedaan kan worden. Immers een wereld die in genade staat kent de 

wetenschappen, voorspoed en ontwikkeling. En een wereld die beschermd wordt, wij weten niet in 

welke hoedanigheid gunt ook welvaart een plaats in de samenleving. 

 

Wij kennen niet de toekomst maar in dit leven op ons moment zijn wij diegenen die wel de 

verantwoordelijkheden binnen de samenleving dragen. 

 

Wij zijn dus verplicht om de zogenaamde rechtvaardigheid van God ook op aarde te behartigen, 

waarbij slimme mensen die alle regels doorzien, ook de woorden en de maat bepalen waar onze 

hele aarde zowel vrijheid als plicht door kan beleven in de mate die door regelgeving mogelijk is. 

 

Wij zijn dus ook verplicht binnen de wetenschappen ons te geven aan de goede intenties om alles 

dat wij ontdekken in goede orde te behandelen, en als instrument in de samenleving te borgen. 

 

Als wij de wereldreligies kennen, en hun boodschap op waarde toetsen dan horen wij de 

regelgeving binnen de maat die ze kennen voor ieder mens een vrijheid te gunnen, maar ook hun 



beleving om geluk te vinden, om een doel te vinden, of te groeien binnen de mogelijkheden 

van hun functie ,baan of vrije tijd. Als mensen in oneer vervallen is het onze taak als zij onschuldig 

zijn ze te verdedigen maar ook als zij schuldig zijn de samenleving te beschermen waarbij 

vrijheidsbeperking een van de algemene middelen zijn. 

 

Als wij in de wetenschap ontdekkingen doen, horen wij alle personen die een bijzondere bijdrage 

geven ook in hun auteurschap te beschermen. Immers een wijze of hoogstaande boodschap bij 

genieen of andere personen horen ook in hun vrijheid te kunnen kiezen om belangeloos een 

wetenschapsveld te kiezen en daardoor ook onze maatschappij te laten groeien waar zij zonder 

voorwaarden werken, horen wij geen onmogelijke tegenvoorwaarden te stellen. 

 

Wij beschermen dus zowel de orde in onze samenleving als de vrijheid om iedereen een kans te 

gunnen om een doel te behalen, in welk onderwerp of welke woorden die in taal kunnen worden 

gevangen een plaats te geven binnen hun burgerschap en hun identiteit zoals zij die beleven met hun 

naasten. 

 

 

Een toets over het niveau van toewijding bij mensen is, 

eerst geeft men eigen wensen op, daarna eigen belangen, en  

ten laatste zegt men tegen god of een godheid niet mijn wil maar uw wil geschiedde. 

 

Zoals vele heiligen de keuze maakten en in hun contemplatie op waarde schatten,  

zij kozen vrijwillig om zich aan die bron te hechten en zij kozen ervoor om 

in de dienstbaarheid te treden van de godheden, meer nog zij erkenden 

de bron als een hoog intelligente en wijsgerige kracht in de werkelijkheid. 

Zij kozen om bij die godheid te horen. 

 

De heiligen die via alle religies en godsdiensten het besef kregen van de waarde 

om in functie te treden noem waar religie de waarde krijgt van normen en waarden 

en een samenleving gronden in het besef dat de burger in gelijkwaardigheid en vrijheid 

en volgens een geijkte meetlat een bestaan mag hebben. 

 

 

Ieder mens dat op aarde geboren wordt, volgens de grondrechten bij geboorte met 

een burgerschap een geregistreerde geboorte datum, verkrijgt daarmee in de  

samenleving de algemene rechten van bestaan. 

 

In ieder land en natie is de toebedeling van rechten, noem als mensenrecht en 

burgerrecht in de wet verwoord. 

 

Noem dat bij ieder leven vlak na de dood een levensoordeel plaatsvindt, 

die ook de betekenis inhoudt dat een schuld uit vorige leven geen andere 

waarde kan en mag hebben dan voor de geboorte bij het oordeel van god ligt. 

 

Men mag een mens in de periode voor het leven dus geen schuld toekennen, 

niet in de betekenis van rechtsschending, niet in de betekenis van karma. 

 

Immers bij het levensoordeel wordt alles als handeling intentie en maatschappelijke 

invloed gerekend. Waarbij iedere geboorte erna, dus bij recht en oordeel door God 

zowel gerekend is als dat de mate van schuld boven menselijk feil en oordeel verheven is. 

 

Een mens heeft intrinsiek dus geen schuld aan alle handelingen van voor de geboorte, 



en er kan dus ook geen plicht opgelegd worden buiten de mate van wet en samenleving 

tijdens de geregistreerde rechten als mens volgens geboorte bij mensenrechten en burgerrechten. 

 

Iedere aanspraak op schuld of verdienste van voor de geboorte hoort bij wet, 

geoordeeld te worden naar de fysieke en maatschappelijke waarde zoals burgerschap 

intrinsiek benoemd wordt. Noem een rechtsoordeel een oordeel over handelingen 

in de werkelijkheid en tijdens het leven geeft. Immers men beoordeelt feiten. 

 

 

Zoals men soms over koningen zegt dat men boven de wet staat en dat zij door hun 

souvereiniteit hun wil mogen opleggen en zelfs een verplichting waarbij de burger  

een gedeelte van hun eigen normen en waarde moeten ontkennen. 

 

Omdat koningshuizen zelf geboren zijn in hun land of als burger van hun land  

dat zij als mens gelden, en zij dus niet boven de mensenrechten staan. 

 

Zij kunnen voor hun wet onschendbaar zijn maar vanwege hun menselijke  

grondrechten gelden zij wel als ondergeschikt aan de mensenrechten. 

 

Waarbij dus alle instituten die de mensenrechten beheren wel een oordeel  

over de rechten van alle mensen mogen oordelen waaronder dus een oordeel  

over koningshuizen. 

 

Zo is bekend dat sommige regerende vorsten een protocol over hun eigen  

belangen schrijven waarbij zij dus ook beschrijven dat zij niet buiten de 

mensenrechten treden. Zij schrijven dat als intentie of als regel voor henzelf. 

 

De souvereiniteit van mensenrechten liggen dan bij een institutie die soms  

in de orde beschreven worden als een organisatie die een verantwoordelijkheid draagt 

en soms impliciet via een oordeel van het volk of van burgers in het algemeen. 

 

De souvereiniteit van mensen rechten is soms in een regelgeving samengevat 

die vaak door een samenstel van naties wordt vastgelegd en soms wordt 

behartigt door landen die over de eigen grenzen heen kijken en een wereldbelang volgen  

of een verantwoordelijkheid op zich nemen, noem jegens de mensheid. 

 

 

Zoals in het hindoeisme 

dat alle goden en godinnen hun eigen plaats kennen. 

Zij hun eigen voorwaarden mogen volgen bij de devotees. 

 

Zoals bij de mensen, omdat govinda als Krishna geboorte nam, 

hij zowel de religie herstelde de paden van toewijding 

en voor mensen kenbaar is in zijn eeuwige vorm als Govinda, 

 

Alle volkeren in het heelal hebben in die maatvoering  

hun eigen religies en hebben dan zowel de binding met de eeuwige vorm 

en de vorm binnen hun samenleving. 

 

Zoals Krishna als mens kenbaar was en de devotie aanneemt, 

en alle goden en godinnen een pad openen voor hun toegewijden. 

 



Noem uiteindelijk de mens, voor de mens Krishna beslist 

over het gehele menselijke pad, en alle hindu goden in 

de rangorde hun plaats hebben. 

 

Zo is dus een mens ook bij Brahman aan de menselijke vorm gebonden 

waarbij Govinda die als eeuwige persoon behartigt. 

 

Men kan alleen in toewijding stijgen als de mens, voor de mens 

dus Krishna Govinda beslist. 

 

Men mag alle goden en godinnen toenaderen door gebed  

en schenken hun genade zowel naar de belofte van de heilige boeken. 

Als uit de ondoorgrondelijke bron van henzelf. 

 

Bij Para Brahman als werkelijkheid verdient men dus de genade  

door eenwording in de werkelijkheid, en door toewijding door 

een vorm van overgave. 

 

Zoals Brahman de vader is van alle religies, 

ook die verloren zijn gegaan waarbij zij als kenmerk dragen 

zowel in deugd rechtvaardigheid, voor een land  

als zelfbeheersing voor mensen, als plicht jegens het land  

en liefde door de moedertaal.  

 

Zoals Brahman de moeder is van alle religies, 

het bewustzijn van de hele werkelijkheid inhoudt, 

en in dat bewustzijn alle wezens een maat geeft binnen  

hun leven, en als zij volledig eenzijn met haar bewustzijn, 

noem dus in de werkelijkheid, zij haar genade schenkt,  

en vanwege haar standpunt boven de religies zij haar 

genade in veelvoud mag gunnen, en zij die zelf beheert. 

 

Zij is in de moedertaal de Alschepper, 

en bij hen die met hun hart leven schenkt zij een taak  

die zij in het leven voldoen, met de prestige die in  

de eeuwigheid vorm krijgt. 

 

Brahman als vader van de religies alle religies 

het scheppingszaadje geeft en de genade zo deelt  

dat ieder de verwerkelijking krijgt. En als  

heilige benaming zijn vrucht geeft voor toewijding. 

 

Waarbij ieder mens zowel genade meekrijgt 

bij de geboorte en opvoeding en door werk  

zelf kan verdienen. 

 

Waarbij ieder die in het proces van de tijd  

en werkelijkheid met het hart leeft  

ook door de Alschepper wordt gevolgd. 

 

 

Zoals alle vrouwen, noem in lichaam en geboorte vrouwelijk, 



in een hierarchie zijn waar zij in hun intuitie een scherpe bron hebben. 

 

Zoals alle mannen, noem in hun zelfstandigheid of functie,  

een plicht hebben in de samenleving en door het te voldoen 

hun waarde krijgen in de wereld. 

 

In moeillijke tijden is er een paternaal systeem omdat de  

bescherming van gezin en samenleving primair is. 

 

In zachte tijden is er een maternaal systeem omdat  

de zorg en de zachte kant in de samenleving belangrijk is. 

 

Noem de variatie tussen die twee in de tijden als een functie  

van zowel de samenleving of de tijd wordt behartigt. 

Waarbij die beslissing niet in mensenhand ligt. 

 

Daardoor wordt een paternaal en maternaal systeem 

in zijn intrinsieke waarde toch gelijkwaardig en rechtvaardig 

genoemd. 

 

Mensen hebben primair zelf de keuze of zij in het leven kiezen voor  

de paternale kant of de maternale kant. Waarbij dus zowel kracht stoerheid  

of zachtheid en harmonie belangrijk zijn. 

 

 

Waar de zachte kant een innerlijke doel is, en de mannelijke kant een  

doel in de samenleving kent. Noem ook territorium en positie. 

 

En een innerlijk doel ook een religie kan zijn of een taak in de medische zorg 

of de onderwijssector. 

 

 

Zoals de religies zowel de heilige namen kennen voor de godennamen 

als de benaming in de moedertaal als representatie van beide kanten. 

 

Waarbij zij beiden een betekenis hebben en gebeden vaak in de moedertaal worden gebracht 

en heilige namen een ijkpunt zijn in de betekenis voor toewijding. 

 

Waar elke religie vaak dicht bij hun taal blijft, noem de moedertaal versus de heilige taal. 

Noem hindu’s makkelijker in het hindi de gebeden betekenis geven omdat het  

dichtbij de heilige taal sanskriet ligt. 

 

Waarbij de rituelen uit het hindoeisme zowel de taal beschrijven om de genade te omschrijven 

als via taal de namen te noemen die de genade toebedeelt krijgen. 

 

Waarbij de brahmanen kaste de taak en plicht hebben om in een geborgd systeem die  

genade via rituelen toe te bedelen. 

 

 

Zoals de meeste landen een grondwet kennen die beschrijven waar de kernwaarden liggen van hoe 

een mens zijn leven beleeft en de interactie en omgangsvormen binnen een samenleving waarbij je 

zowel de burger stimuleert om voor de samenleving een functie te behartigen en betekenis te zijn 



voor de gehele maatschappij, en de burger die een feil in zijn oordeelvermogen heeft en buiten de 

lijnen van de wet en het burger respect treedt.  

 

Noem dat een grondwet de rechten van de mens, noem dus de grondrechten beschrijft en nadert tot 

de meest rechtvaardige vorm om de samenleving in het geheel en de veiligheid van iedere burger 

binnen de beschreven normen die zowel de mens zijn menswaarde geeft als de waarde van de 

samenleving binnen het samenstel van landen en naties die in groter verband de samenleving een 

grond geven als belang van de mens, de mensheid en onze plaats in de wereld het heelal en de 

werkelijkheid. 

 

Noem men schrijft een grondwet als handvat om de grondrechten te kunnen behartigen, waarbij de 

kernwaarden via een bevolkingsonderzoek gevangen worden in de reeks belangen die een 

samenleving in het geheel naar de norm van menselijkheid de zichtbare behartiging geven die 

gegrond in de mens en zijn hart of zijn oordeelsvermogen iedere burger onafhankelijk van 

kenmerken kan en mag behartigen. 

 

 

 

De vraag over de schade die men tijdens het leven kan krijgen. 

Als men gelooft in een souverein oordeel van God na het leven  

dan vergoed God alle schade die mensen onterecht hebben gekregen. 

 

Bij de geboorte is men een ziel en krijgt men een blank leven 

en na de dood is alle schade van het leven door een oordeel  

of als karma aan de ziel gehecht of als die onterecht is vrijgesproken. 

 

De mens wordt dan vrijgesproken en als een religie zijn genade heeft gegeven 

verkrijgt men een hemeltoegang waarbij zowel de ziel in voortdurend geluk is 

als de gehele mens zijn opoffering bij God zichtbaar wordt. 

 

Zowel God als de engelen die voor God werken kunnen zowel beslissen over  

leven en dood en de vraag over de identiteit zoals mensen die bij hun ziel en hart voelen 

 

De bijbel die het heeft over het leven aan God geven en terug krijgen tot het  

eeuwige leven is waarschijnlijk over de ziel die men in gebed overdraagt.  

 

Een intuitie dat alle aartsengelen in die betekenis ook hun ziel aan God hebben gegeven 

Waarbij zij dus de functie in de orde van God verkregen. 

 

 

 

Mensen die hun zuiverheid tijdens het leven behouden. 

 

Met een verdeling van of alleen in zuiverheid lichamelijk, 

en lichamelijk zowel als in denken. 

 

Mensen die zuiver zijn gebleven mogen na het leven in de hemel  

een engel worden, immers geen nageslacht en een zuiver hart. 

 

Mensen krijgen dan tijdens het leven de bevestiging noem dat 

voor Aartsvader Abraham de leeftijd als vijftig geldt 

Waar hij zijn genade schenkt aan hen die een zuiver hart hebben. 



 

Bij Godin Athena, naast haar eigen mogelijkheid om te beslissen 

ligt in het algemeen die leeftijd rond veertig. 

 

Een zuiver hart zal God zien waarbij een voorzichtige betekenis 

dat zij zich helemaal aan God mogen geven met leven en ziel. 

Deze betekenis is niet helemaal zeker omdat God alle gebeden aanneemt 

en het misschien in zijn algemene genade geldt dat mensen  

zonder kostprijs bij het kunnen komen. 

 

Dit betekent ook dat het doel van het lichaam of de mens om 

een relatie en nageslacht wordt overstegen door het doel van  

de ziel, noem heiligen, engelen, genien en helden bij horen. 

 

Genieen die de functie in de wetenschap dragen, 

heiligen in een religie een taak hebben om de genade  

en de kracht erachter weer te stimuleren. 

 

Helden die vaak op een bepaalde manier de orde herstellen 

en zich vastzetten om de rechtvaardigheid te behartigen 

 

en engelen die voor God werken waarbij God hen in hun eigen  

taak geleidt. Noem engelen bij God een grote waarde hebben 

omdat zij volledig in zijn hand zijn. 

 

 

Waarbij een witte roos de zuiverheid is, misschien ook een zuiver hart. 

Een blauwe roos is van of voor de engelen die in volledige dienstbaarheid zijn 

en een rode roos, de genade van een gelukkige liefdesrelatie. 

Die als ware mogelijk ook platonisch kan zijn, op een godheid gericht  

of uit genade bij God bekend als een relatie die mogelijk of beloofd wordt 

of vervuld door de kracht die god en de engelen dragen. 

Waarbij in het hindoeisme een robijn de liefde van Krishna en Govinda representeert 

 

Zoals een rode roos een relatie aanduidt, en de liefde jegens de goden een hoger menselijke 

doel bereikbaar maakt. Noem de liefde van God de mens tot een engel maakt. 

En de liefde van een rode roos bij God langzaam werkt aan de vervulling 

van een persoonlijk doel, waar een mens een engel kan worden, 

en werkt aan een doel voor de mensheid noem een wijsgerige codex plaats geeft. 

 

Een rode roos is dan de liefde van God, die van godswege een levenstaak vervult 

en met de coordinatie van God dus ook een doel vervult. Noem 

dat bij mensen een rode roos een relatie is met nageslacht die gelijkwaardig is 

in intelligentie en maatschappelijke status. 

 

De rode roos bij God dan die vervulling in het eigen leven geeft, dus geen relatiekeuze 

geen kinderen maar de vereeuwiging van de mens zelf. 

Noem een engel een gezondheid heeft zonder feilbaarheid 

en bij god een taak die door coordinatie niet zijn waarde verliest. 

 

Als ware dus de rozen met kleuren zowel de verbinding met god representeren 

als de genade van god via engelen, heiligen, boeken en andere genade. 



 

Waar God wel mag kiezen om genadesymbolen soms een betekenis hebben voor de mens  

maar in de loop der tijden een diepere betekenis kan hebben. 

 

Noem een rode roos kan symbool zijn voor een relatie, 

maar mag door God ook een getrancendeerde betekenis kennen. 

Immers God bevestigt of beantwoordt, maar kan het ook bijsturen 

naar een betekenis die voor mensen alleen via trancendatie kenbaar is. 

 

 

 

 

Zoals engelen in verscheidene culturen en tradities zowel een naam als een vorm kennen. 

 

Noem in het christendom als engelen die met menselijke gestalte vol licht als ware met  

vleugels hun verschijning geven. 

 

Noem in de chinese traditie draken die vuur spuwen en als een midden tussen leeuwen  

grote vogels, reptielen een krachtige uitstraling hebben en als wachters het hele rijk  

beveiligen. 

 

Noem in egypte als Isis die met haar vleugels en een verschijning in de hyrogliefen 

wordt getoond en omschreven. Noem dus Isis ook als ware mogelijk een engelen verschijning 

is. 

 

Noem in het hindoeisme de voorbeelden zonder vleugels maar wel met de macht die in 

religie wordt toegeschreven aan engelen en goden, dat zij onzichtbaar maar wel met macht 

hun werk kunnen doen. 

 

Waar engelen in het christendom, waar draken in china, waar Isis in egypte en waar in het  

hindoeisme de avatars hun werk en hun functie hebben zo is in alle religieuze ordening 

als ware mogelijk de verscheidene niveau’s beschreven. 

 

Waarbij religie in haar grond zowel uit de oorsprong stamt als in iedere periode afzonderlijk 

de functie soms in het algemeen kenbaar maakt en soms specifiek met welke vorm van belang 

zij bekend zijn, noem een religie openbaart via een heilig boek, en sommige leerstellingen 

van lang geleden minder kenbaar zijn. 

 

Noem in het christendom de aartsengelen maar heel weinig omschreven zijn en ze wel  

een boek aan hen verbonden hebben gehad mogelijk duizenden jaren voor de christelijke  

jaartelling. 

 

 

Zo is bij heiligen en ieder mens op aarde 

sommigen noemen het een soulmate een ware geliefde of diegene die bij je hoort. 

 

Als je elkaar niet kent, heb je nog geen fysieke verantwoordelijkheid 

immers bij het institutie huwelijk en dat je omgang met elkaar hebt 

dan wensen bij elkaar kan leggen. 

 

Als je een soulmate hebt is het belangrijk om te weten dat je in die spirituele relatie  

de ander respecteert, noem de plek geeft die de ander in de samenleving toekomt. 



 

Noem dat je in een spirituele relatie mag zeggen in die relatie deel ik spiritueel alles. 

En dat als je die relatie op die manier deelt, je ook elkaars sterke kanten deelt 

noem ene binding via de ziel of het hart niet alleen door het lichaam van locatie afhankelijk is. 

 

Noem als je elkaars sterke kanten deelt, je ook elkaar op afstand kan steunen. 

In religie als je een soulmate hebt ook als je geen naam kent, kan je voor elkaar bidden. 

 

Soms dat een soulmate op een andere plek in een andere cultuur dezelfde lessen in het leven 

leert en je als ware mogelijk synchroon bent. Noem als je voor de ander bidt,  

je diezelfde houding deelt zonder kenmerken van uiterlijkheid. 

 

Waar de ene christen zou zijn, zou de ander zonder beperking diezelfde devotie 

bij een andere religie kunnen hebben. 

 

Een soulmate heeft dan meestal dezelfde grondhouding, noem zowel karaktertrekken 

als hoe je het leven ervaart. 

 

Een soulmate en een spirituele relatie stijgt uit boven het normale fysieke niveau's 

dit betekent als je de ander wel of niet kent een relaite niet benoemd hoeft te worden 

en als je geen fysieke relatie hebt, je alleen maar die ssoulmate hoeft te erkennen. 

 

Noem men vult in het hart elkaar aan, en daarmee is het boven een menselijk oordeelsvermogen 

verheven. Men mag die spirituele relatie van binnen voelen, immers iedereen heeft 

er een, en iemand verplichten die relatie over te dragen ongeldid is. 

 

Immers bij een soulmate kan zowel religie als geboorte die hebben toegekend. 

Noem boven een normale keuze staat en daardoor mogen anderen die keuze ook niet 

doorkuisen. Immers als men er niet van weet is die rol veilig 

zelfs bij omstandigheden die men niet kent. 

 

Zou men die soulmate doorkruisen zou men de feilbaarheid kunnen ervaren, 

waardoor deze spirituele relatie een vorm van bescherming geniet. 

 

De vraag of je een soulmate altijd in een echte relatie ook moet leren kennen is 

geen duiding mogelijk omdat zelfs als je diegene een keer ontmoet in het voorbijgaan 

je niet altijd een gesprek kan openen, en als je elkaar wel zou kennen maar in  

een relatie gebonden bent, dan zijn er allerlei kenmerken die daarin een voorwaarde  

geven die de legitimiteit van een soulmate afhankelijk maken 

 

Liefde jegens een soulmate is dan belangrijk om het er te laten zijn zonder er 

voorwaarden aan te verbinden. Noem een mens dan in abstracte liefde staat 

en daardoor ook als hartebinding veilig. 

 

Soms zouden dubbele getallen een binding met een soulmate veronderstellen 

soms zou het genade symbolen zijn van aartsengelen. 

 

Bij een soulmate zou het betekenen dat je op gelijk niveau staat in 

karma of in genade binnen een religie of in een functie binnen de samenleving 

die een geachte betekenis kent.  

 

Mensen mogen in gebed altijd vragen hun soulmate aan zich te binden op 



spiritueel niveau. Als een gebed mag het soms als belangrijk gezien worden. 

Vanwege de spirituele binding is een gebed zonder extra voorwaarden. 

 

 

 

Zoals het belangrijk is om de tijden van een jaar in perspectief te houden, 

Waar je in de zomer in contact met de natuur zowel de kracht van de ecosfeer 

in je laat doordringen. noem een onzichtbaar batterijtje die bijlaadt, en een 

onzichtbare kracht die van de buitenlucht je hart reinigt en alles weer lichter maakt. 

 

Het is belangrijk om iedere lente en zomer tijd te besteden aan het buiten zijn, 

immers al zou je er een maand minder van maken, zou je later in de winter 

al voelen dat je hart minder in contact staat met de zonnekracht 

 

Naast de zichtbare kracht die je opdoet, ook de ankering met de natuur op die 

manier zijn werk doet. Noem dus eigenlijk dat het een bijna ondoorgrondelijke 

kracht van moeder aarde is. Door tijd in de zomer eraan te besteden niet meer 

dan het gewone of het mogelijke kan je ook in de andere tijden van het jaar 

meer weerbaarheid hebben. 

 

Waar je in communicatie door dagelijks in contact te zijn je spreekwaardigheid 

en je kompas steeds bijstelt en vastmaakt op de juiste grondwaarde, 

noem door te praten niet alleen informatie overdraagt maar ook een vermogen in 

het hart om je gelijk te stellen aan de gezonde basis van wat een mens draagt, 

 

Zo is gezond eten voor gezondheid en het lichaam van belang, 

Zo is daglicht van belang voor de ziel, en communicatie voor het hart. 

 

Hoe meer rust reinheid en regelmaat in alle varianten van voeding, 

je gelukkiger bent, en daarmee door in de maat die het nodig heeft 

er aandacht aan te geven. Je het geheel van het menszijn tot het 

geheel van hart en ziel voedt. Waarbij uitschieters er altijd zijn, 

maar de algemeen draagkracht ermee groter wordt. 

 

Noem nachtrust indirect ook met deze onderdelen te maken heeft, 

 

Waarbij dus als je een tijd deze gzondheidsvitamines geen waarde  

gunt in je dagelijks leven je dat soms na een paar maanden 

 ineens merkt in hoe je in het leven staat. 

 

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

 

Zoals men zegt over engelen die voor de mens buigen, dus niet hun eigen 

intelligentie gebruiken om succes en status te bereiken, 

en God ze daarna als bewijs een functie in zijn engelenorde geeft. 

 

Waarbij de kracht waarmee zij tijdens het leven voor de mens hebben gebogen 

door God wordt gezien en hij ze bekleedt met de functie die zij dan toegekend 

krijgen en als kleding krijgen zij de instrumenten die zij voor die taak mogen gebruiken. 

 

Zoals een voorzichtige betekenis, als engelen voor de mens buigen dat het betekent 

dat zij hun kracht inzetten voor de samenleving en hun eigen verdienste daarmee  



ondergeschikt maken aan het belang van de samenleving. 

 

Zoals aartsengelen de alomtegenwoordigheid dragen, en hun wil in het gehele van Gods schepping 

kunnen voeren, en de engelen die in die aartsengelorden zijn opgenomen, 

hun werk doen, met zowel een onkwetsbaar lichaam, als de mate van intelligentie 

om zowel Gods wil uit te voeren, als in hun orde beschermd te blijven. 

 

Aartsengelen die dan de alomtegenwoordigheid dragen zijn dan aan God zelf verbonden 

en de engelen die een lichaam dragen doen van gezette tijd tot gezette tijd het werk 

dat God van binnen bij hen wekt en het werk zoals waar zij in geborgd zijn in de orde 

waar zij toe behoren. 

 

Zoals mensen de fysieke verantwoordelijkheid hebben op aarde, 

hebben engelen die fysieke verantwoordelijkheid met hun engelen lichaam 

ook al zijn de aartsengelen met de kracht begiftigd en kunnen aartsengelen 

bij de alomtegenwoordigheid schouwen en de wil van god voeren. 

 

Zo is dus het engelen rijk ook met een fysieke verantwoordelijkheid 

en kan zelfs God vanuit de hoogte, met alomtegenwoordigheid en zijn wil 

ook zijn gehele orde, het bestel van God zowel bewaken, sturen, 

als zelf taken uitvoeren. 

 

Zoals het natuurlijk God behaagt, dat iedereen werk krijgt op het niveau 

dat zij geleerd hebben of waar zij naartoe gegroeid zijn. 

Waarbij diegenen die het belangrijk vinden en hun tijd ervoor inzetten 

ook beloond worden met de mate van inzet die zij hebben, 

en de mate van hun gerichtheid om alles in de juiste maat te doen 

en naar de intentie zoals die van waarde is voor zowel de samenleving 

als de werkelijkheid. 

 

Zoals God vaak functies in zijn bestel combineert uit zijn souvereiniteit, 

noem als een instrument in zijn orde nodig is, hij een engel of heilige 

toenadert die het werk graag zou willen maar wel de bovenrand is 

van hun eigne functioneren, en hij die taak combineert met de taken 

die in de samenleving nodig zijn. 

 

Zo is iedere religie die beslist van tijd tot tijd hun boodschap te vernieuwen 

de orde van de samenleving met alle belangrijke taken weer te herstellen, 

of andere functies. Waarbij mensen vrijelijk mogen bidden om bepaalde 

taken door God te laten toewijzen. 

 

Noem een engel aan de bovenrand ook in goede mate beloond wordt, 

en waar zij overgave tonen, de Godheid die niet zal beschamen, 

immers hij belooft ook zijn trouw en zijn vaste hand. 

 

Zo is binnen de wijsheid van God het een zegen om te onderzoeken 

hoe zijn maatvoering is, zijn gegrondheid van zijn inzicht, 

en welke betekenis alle delen van de orde binnen God hebben. 

 

Door de intelligentie van God te onderzoeken, men ook groeit 

en leert over God zelf waarbij men ook naar God toegroeit. 

 



Het is niet hetzelfde als God beproeven of proberen uit te dagen, 

immers god wil dat wij in goede intenties dat onderzoek doen. 

Immers anders zouden wij zijn orde schaden. 

 

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

 

Zoals God zelf de hoogste macht heeft, noem alle functies in de religies zijn benoemd. 

 

Zoals God de Almacht is, dus de wet van straf en beloning vasthoudt 

 

Zoals God Alomtegenwoordig is, dus overal in het heelal en de werkelijkheid 

alles in zijn bewustzijn draagt. 

 

Zoals God Rechtvaardig is. Het oordeel van hem altijd juist is. 

 

Zoals God de orde aanvoert, dus de hele orde het recht heeft te zoeken 

waar ze gelukkig van worden en in welke mate men een plek in de samenleving vindt. 

 

Zo is een van de regels als het kwade zich openbaart, en daarmee de genade 

afwijst. Immers in normale zin kan het kwade zich een tijd van het leven bekeren 

dat zowel afhangt van de macht, de levenstijd, en de invloed op de omgeving. 

 

Zodra dan het kwade zich openbaart, neemt God de strijd ertegen over, 

immers wat bij die grens is, en geen enkele goedheid toont, ook niet meer 

in de orde binnen de samenleving of de orde van God een plaats wil innemen 

ook niet meer de gunst van die samenleving krijgt. 

 

Zodra het kwade zich openbaart, meestal een slechte geest of demoon, 

dan krijgen ze die kans tot genade niet meer, en zijn dus in hun functie 

binnen de samenleving ook niet meer welkom. Noem bij wet en openbaring 

krijgen zij geen positie meer, immers hun schade zou groter worden 

dan God zou toestaan. 

 

Zodra het kwade zich openbaart zou het niet meer de verantwoordelijkheid 

van de wet, immers een kwaad niveau boven de gewone menselijke maat. 

en bij de engelen is het hun engelenkracht die er dan tegen mag strijden. 

Noem men mag Aartsengel Michael vragen ervoor te vechten. 

 

En zodra engelen de strijd te zwaar vinden, mogen ze god vragen het kwade te vernietigen. 

 

Bij een menselijke maat zouden ze bij het levensoordeel horen over straf en slecht karma, 

Bij de engelen zouden zij nog voor lange tijd naar de hel gaan, 

als God hen vernietigt dan keren zij als ziel niet meer in die vorm terug. 

 

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

 

Zoals het kwade soms vat krijgt op een mens die nog in het goede leeft, 

en als ware mogelijk in eens een ander gemoed krijgt en waar hij eerst 

het kwade afwijst en zegt daar wordt ik niet gelukkig van, 

en zegt ik kies de rechte weg. 

 

Als een middeleeuws dorp waar een heks aan de rand woont, met puisten 



lelijk en lange nagels en vies haar, en iedereen haar mijdt en zegt, je weet 

niet wanneer en hoe zij haar slachtoffers kiest. 

 

Dan een nietsvermoedende man die in eens een idee krijgt bij haar langs te gaan 

en als ware zijn zuiverheid opoffert zonder te weten waarom. 

De heks die een methode heeft die niemand vermoedt. 

Hoe zij aan haar slachtoffers komt. 

 

Zoals het kwade vat krijgt, en een mens die rijk en gierig is een grote toren  

laat bouwen in het donker binnen in hij heeft vreemde hobbies 

en dan kiest hij eens in de zoveel tijd een dienstbode die zonder dat men  

weet waar hij blijft. hij keert nooit meer terug. 

men zegt ga toch niet daar werken, want er huist een duisternis. 

en men weet ook niet waarom dienstbodes in eens daar solliciteren 

en men ziet ze nooit meer terug. als ware zij de eerste dag daar naar binnen gaan 

en in het duister hun ziel verliezen. men weet niet hoe in het donker daarbinnen 

die gierigaard leeft. 

 

Zo is het kwade altijd op mensen uit, ook zij die beslissen in het celibaat te gaan 

kunnen in eens als bij slecht weer kiezen voor een ander ideaal, 

men weet niet of zij met anderen erover gesproken hebben, of iemand 

hun gedachten geraden heeft, maar hun ideaal, deemoedig, of in goede intenties 

lijkt ineens omgedraaid. Zo kies dan voor hen die het goede aanhangen ook 

de juiste bescherming. Immers iemand die bij het goede wil horen, waarom 

zoude n zij verleidt worden of ineens hun gezondheid opofferen voor iets waar zij 

eerst verre van wilden blijven. 

 

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

 

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

 

Zoals men een mythe heeft over de werkelijkheid als munt, met twee kanten 

noem kop en wapenschild en god zij met ons op de rand. 

 

Als voorbeeld dat iemamd na twintig jaar ineens wakker wordt, 

en ze allemaal zeggen je hebt gewoon alles gedaan wat je moest doen 

en de personen die je noemt ken je eigenlijk niet. 

 

Een fictieve wereld ten op zichte van deze werkelijkheid, 

maar als het ware een blik op een andere die net zo echt is 

en niet op inbeelding berust immers men heeft daar net als hier geen invloed erop. 

 

Als voorbeeld dat iemand al jaren in een project ergens meedoet 

en allerlei onderzoeken helpt en ze zelfs iedere dag in de kantine 

eten halen, en zelfs familieledn in het onderzoek af en toe aangevlogen. 

 

Als die persoon dan wakker wordt en erover praat dat ze zich verbazen 

immers ze hadden zelfs niet door dat de ziel of het bewustzijn er niet op rustte. 

 

De veiligstelling voor mensen die wakker worden is ze zich bij een religie 

laten voegen en een gebedsovergave want heel vaak dat zij zo'n grote wisseling 

heel moeillijk vinden. 



 

van familie leden met een hele andere geschiedenis, tot onbegrip. 

 

Als het dan lijkt alsof ze al die tijd gewoon geleefd hebbben kan het de  

vrouwelijke kant van de Schepper Brahmi zijn, die omdat zij geen vijand 

van het leven waren en wel goede intenties dat zij hun leven op een gewone 

manier al die tijd door lieten gaan, zelfs met voor anderen het gevoel dat hun 

vermogens en eigenschappen als normaal overkwamen op anderen. 

 

Dit concept houdt dan misschien buiten de normale vermogens zoals denken 

die te besturen zijn in dat er twee ervaarbare werkelijkheden zijn die aan 

de wetten van de werkelijkheid voldoen. tijdsbeleving, ondergeschikt aan gebeurtenissen en 

misschien zelfs de andere menselijk eigenschappen. 

 

Als voorbeeld dat de heilige geest ook iemand kan laten ontwaken 

door in de  andere wereld aan te duiden dat zij terug moeten of een andere 

boodschap die zij meteen dan begrijpen en serieus nemen 

 

Zoals het kenmerk van een ervaarbare werkelijkheid is dat je het gevoel 

van verstrijken van tijd hebt, dat je in de ochtend wakker wordt en in de avond 

in bed het bewustzijn door de slaap onderbroken wordt. 

 

dat je in gebeurtenissen geen buiten de eigen wil en persoon invloed hebt 

noem als het koud is of iemand roept iets dat je dat niet kan tegenhouden 

 

In een fictieve wereld zoals dagdromen soms is dat je zelf bepaalt wat je ziet 

en wat je je voorstelt.  

 

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

 

Naast de toets van religie waarbij men ook zegt dat gebed als methode 

om met het leven om te gaan boven de gewone omstandigheden staat 

 

Als religie en gebed dan een antwoord geeft op vragen over de werkelijkheid 

en de beleving ervan dat men daarin steun zoekt ook als men soms 

een gevoel heeft geen grip te hebben. 

 

Vooral als mensen wakker zouden worden is het belangrijk om in de lijn 

met de realiteit voor de scheiding de elementen te benoemen 

en soms zelfs het basis vertrouwen te herstellen. 

 

Mensen die dan zouden ontwaken uit een andere werkelijkheid 

is het belangrijk dat zij hun eigen identiteit hebben en waar mogelijk 

bevestigen in hun eigne naam en rol. 

 

een overgangsperiode kiezen om ze te laten wennen aan de werklijkheid 

geen moeillijke taken of belanghebbende beslissingen. 

en in een geborgde veilige omgeving noem geen gesprekken 

die niet onder controle staan, soms zelfs een enkele opmerking 

een verkeerde eigenschap in de persoonlijkheid kwetst. 

 

Het wakker worden kan dan een trauma intensiteit hebben 



als dan een zwakke wil wordt veronderstelt dat geen zwakte is 

in de zin van zwakbegaafdheid, maar afhankelijk van de omstandigheden 

noem als een life- event. 

Dan kan men een gebed van overgave aan een godheid aanbieden 

immers een zwakke wil kan dan gecompenseerd worden. 

 

bij een keuze tussen een gebed of door een vervolgtrauma geheel 

wegvallen een gebed altijd de betere keuze is. 

alle wereldreligies staan daarvoor open. 

Soms dat men ze het moet laten nazeggen. 

 

Het is ook belangrijk om rollen in natuurlijke zin te bevestigen 

een partner voor hun kinderen die zij nooit gekend hebben 

kan dan verwarrend zijn. 

 

en de beleefde overgang en alle opgebouwde herinneringen 

ook aan die andere werkelijkheid kunnen dan bepaalde 

interne conflicten geven. noem uit allerlei voorbeeld situaties. 

 

Als iemand dan wakker wordt, en er goed doorheen geleidt 

kan een functie met de hoogte van de intelligentie ook zoals 

die in de andere werkelijkheid toen beleefd is mogelijk zijn 

noem methodieken in de informatie verwerking besluitvorming 

en handelingendidactiek algemeen bij de intelligentie horen. 

 

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

 

Vanwege de werkelijkheids beleving en het concept van tijd, van ondergeschiktheid aan 

gebeurtenisses dat die twee zogenaamde zijden van een munt beiden als 

werkelijkheid benoemd worden. Immers beiden onder geschikt aan de kenmerken van een realiteit. 

 

Toch is het dan belangrijk om de ervaarbare werkelijkheid te benoemen. 

 

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

 

Brahmi als vrouwelijke kant van de Schepper ondersteunt het leven op een zachte manier 

dus als zij ergens haar genade schenkt is het om het leven op een zachte manier 

te ondersteunen. 

 

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

 

Zo is bij de mens het geestelijk vermogen met alle vormen van besluit, methodiek, informatiegaring 

en afweging een vermogen dat naar de nauwkeurigheid van mensen gebruikt wordt. 

 

Deze geestvermogens vaak hoger in de intelligentie verdeling met meer precisie en effectiviteit 

gebruikt worden, en vaak bijzondere kenmerken ervan in de samenleving een functie krijgen. 

 

Noem een agent die gedachten kan lezen die functie in de samenleving doet als signalering. 

 

Als een mens in meditatie is met het hart in de werkelijkheid, het gewaarzijn in de werkelijkheid 

worden deze geestvermogen door de geest zelf op natuurlijke manier benut. 

 



De geest zelf kiest dan om zijn eigen problemen en knelpunten op te lossen, 

om problemen in gelijke mate van de samenleving voor te bereiden om op te lossen 

en die geestvermogens om alles dat bij de mens bij de geest verkeerd gaat ook op te lossen 

noem dus de functie bij andere mensen. 

 

De geest in zijn natuurlijke vermogen heeft geen aansturing immers werkt als vanzelf 

zoals de mens in zijn natuurlijkheid het mensheids levensdoel neemt, 

een plant altijd naar de zon groeit zo is de geest dan in zijn eigen functie gezet. 

 

Vanwege de noo sfeer, de gehele geestelijke sfeer waar alles op elkaar inwerkt dat mensen  

hun geest zelf alleen hun methodieken gebruiken en de natuurlijke geest alle vermogens 

in de noosfeer benut. 

 

Tijdens de meditatie is dan dit proces zelfstandig naast dat de ziel met bewustzijn deze kracht door 

het gewaarzijn binnen het leven van het lichaam en de werkelijkheid ook heeft. 

 

Noem de ziel als een zonnetje schijnt, 

de geest van nature alles daar in de noosfeer doet. 

en de mens zelf zijn gezondheid voelt in het leven. 

 

Met de kracht van de ziel kan men ook genezen. 

Zowel in het eigen menszijn als in de samenleving. 

 

gezondheid vrij van ziekten maar ook de betekenis in het leven. 

 

Vaak dat de meditatie ook inhoudt dat door pijn te doordringen met bewustzijn, 

zoals met hart en ziel leven en het leven nemen zoals het komt 

ook die kracht van nature een oplossing zoekt voor het leed dat men tegenkomt. 

 

Vaak zegt men dat leven ook die levenskracht de ruimte gunt, 

en dat de ziel leert van alles dat het ervaart, 

en alle natuurlijke vermogen zowel wereldvrede en tevreden inhoudt. 

gezondheid van het lichaam en betekenis in het leven. 

 

Mindfullness betekent ook door de kracht van de ziel de gezondheid beinvloeden 

door het licht ervan toe te laten. 

 

Waarbij mindfullness buiten de ervaarvare gezondheid als geluk of leed, 

bij de ziel geen andere duiding hoeft te hebben. 

 

Waarbij een ziel in de hemel door het gevoel van geluk weer geneest, 

en de lichamelijke last daar geen invloed meer heeft, 

immers in de hemel is men niet meer in de kenbare benoembare levensrealiteit. 

 

Als men dan in het leven meditatie als grondhouding neemt 

is belangeloos werken en leven belangrijk immers de wederkerigheid 

heeft soms een onzichtbaar component waarbij als men alles 

als sociaal contract ziet zichzelf schade doet omdat ieder mens 

dat proces op een andere manier behartigt. 

 

Belangeloosheid zegt niets over status, werk verantwoordelijkheid 

en andere kenmerken van hierarchie functie of menselijk standpunt. 



 

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

 

Zoals de hindu godheid Ganesha ook alle gebeden over geest en geestfuncties kan behartigen 

als duiding dat in de mythologie hij zijn hoofd achterliest in Maya de illussie 

en daarmee alles buiten de werkelijkheid werd bedoelt. Waarbij Ganesha 

dan zijn instrument binnen Maya die gebeden laat behartigen. 

 

Zoals de indianen de Maya's die opstegen in de verlichting zichzelf zo zeg ik voorzichtig ook die 

taak gaven om alle wezens die daar een mate van nood hebben te helpen. 

Omdat zij in hoge mate hun geest beheersten en die taak op zich namen. 

 

Zo kunnen de aartsengelen en de heilige geest ook alle gebieden 

waar het christendom bekend is de gebeden behartigen, 

zij geven dan die grens aan de religie die zij behartigen en waar zij 

in hun boodschap bekend zijn. Ook al zouden zij in hun functie 

een groter verband hebben. 

 

 

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

 

Zoals soms je bij kinderen ziet dat zij heel zacht en kwetsbaar zijn 

en vooral bij meisjes dat zij in hun ontwikkeling naast de intelligentie 

die met zijn vermogens dan op ontwikkelingsniveau van een van 

de lagen van mbo, hbo of universiteit, dat je ze  in hun leven 

richt op een beroep in het onderwijs of de medische zorg. 

 

Omdat mensen daar vaak op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan 

dat ze met een zacht karakter daar veiliger zijn en ook in beroep 

en de mogelijke levenspartner meer geborgd zijn. 

 

Ook als kinderen in een mate een wilskracht missen dat je ze veilig stelt 

in een omgeving waar zij op een intentioneel goede manier stuurt 

noem als zij geen eigen weerbaarheid hebben en als zij steeds misleidt worden 

dat je ze in een familie plaatst waar zij dan steeds op een harmonieuze manier 

recht gezet worden. 

 

Zoals de vraag waar iemand later een beroep wil of een richting van arbeidsveld 

naast de vraag wat wil je later worden, 

 

de vraag in welke beroepsveld wil je werkenm 

welke kenmerken vindt je belangrijk. 

 

Zoals wil je in een zachte sector, 

vind bescherming in de maatschappij belangrijk 

wil je graag onderzoek doen binnen een wetenschap 

 

wil je juist het werk heel makkelijk en voorspelbaar 

wil je graag oplossingen bedenken  

wil je een beleidsfunctie. 

 

Vaak dat een beroep, naast specifiek voorstelbaar 



als dit beroep bij dat soort bedrijf. 

 

een arbeidsthema heeft, noem beschreven kenmerken 

 van waar of in welk verband je wil werken. 

 

naast een beroep of arbeidsthema van wat vind 

je zelf in de samenleving belangrijk 

of waar leg je de hogere waarde binnen de samenleving. 

 

Vooral bij kinderen ook op jonge leeftijd kan je hun keuze 

en hun keuzeveld verbreden. 

 

als ze zeggen ik weet niet wat ik wil worden 

is het altijd in relatie tot een benoemd beroep 

 

als je mogelijke keuze dan verbreedt ook in inzichtelijke 

betekenis en taalkundige beschrijving 

dat ze wel onderdelen van hun keuze kunnen benoemen. 

 

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

 

Soms dat meisjes en vrouwen te horen krijgen als zij geen partner vinden 

en voor een bepaalde leeftijd kinderen moeten krijgen 

en ze een mate van invloed of drang voelen om te voldoen aan een 

kenmerk uit de omgeving dat zij ook zonder onderscheid van rang, stand 

klasse of voorkeur voor een periode of voortgaande periode mogen kiezen 

van onthouding. 

 

Noem de witte roos als symbool voor die keuze, een voortgaande periode 

is dan een besluit proces hoe lang zij het aandurven en welke reden 

zij blijven gebruiken. 

 

Voor vrouwen die met welke reden ook geen partner willen zoeken 

of geen relatie meer aan durven of aan willen gaan kan het een 

benoemd argument zijn voor een levensvoorkeur. 

 

Een relatie zegt dan alleen over omgang en intimiteit binnen  

de sfeer van de beleving samen met een ander. 

 

De onthouding is  dan de voorkeur voor een periode om geen 

omgang met een ander te hebben en geen omgang om  

af te spreken. 

 

Als zij deze keuze maken voor onthouding mogen zij ook in 

de omgeving geborgd worden met de middelen die voorhanden zijn 

van dat zij verbinding hebben voor hun bescherming als dat familie 

een rol borgt in hun leven. 

In kwalijke tijden is het niet ondenkbaar om voor te wenden wel 

een relatie te hebben maar dan toch in hun eigen leven geen 

partner geen intimiteit te kennen. 

 

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



 

Zoals in het christendom god en christus met een zachte kant gebeden verhoren 

noem verwerken in het leven met een zichtbare kant waarvan men niet schrikt en soms 

na verloop van tijd merken dat een gebed vorm krijgt in het leven 

 

Zo is de Heilige geest en zijn de aartsengelen in staat op gebeden op korte termijn te verhoren 

waarbij soms zij zich zelfs onmiddelijk laten kennen met een gebedsverhoring. 

 

De Heilige Geest kan zowel acties tegenhouden als spreekwijze geven om onderwerpen beter te 

verwoorden, als twee belangrijke kenmerken. 

 

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

 

Zoals bewustzijn in het universum en de werkelijkheid een normaal verschijnsel is. 

 

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

 

In china is dan de drakenmythe over wezens die de werkelijkheid beschermen 

met zowel geestelijke krachten waarbij zij over een groot gebied 

hun kracht kunnen tonen. 

 

Waarbij jade een natuurlijke steen is die in china een hogere waarde wordt 

toegedicht dan goud of diamant. met een betekenis die in een oude cultuur 

wordt benoemd. 

 

Als edelsteen is jade een meditatievoorwerp. 

Waarbij er een mythe over een zonne-keizer is die zijn opvolger 

zou kiezen op grond van twee voorwaarden, zowel Jade als het kenmerk 

van zijn koninkrijk. Waarbij de zonnekeizer door de tijden heen in china een 

benoemde koninkrijk heeft gehad maar tijden van andere regeringsvormen in 

zijn culturele waarde minder bekend. 

 

De zonnekeizer die zijn opvolger zou kiezen, men weet niet op welke manier 

zou daarbij een deugd kiezen die belangrijk zou zijn voor de toekomende tijd. 

noem dat gehoorzaamheid ook een deugd wordt genoemd. 

 

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

 

Een solar-agent of zonne-agent zou natuurlijk een functie zijn 

om de samenleving te beschermen, met welke deelfuncties in dan niet geduidt. 

 

een solar agent zou een intuitie of een gevoel oproepen dat het een 

meer spirituele functie is, en waar mogelijk het hart in verbinding brengt 

met de samenleving en de ziel. 

 

Een verbinding van het hart geeft dan bij mensen antwoord op zowel 

levensvragen waarbij rust de vraag wegneemt, vragen beantwoordt worden 

in gesprek door een gevoel van begrip. of kernpunten zowel problemen 

als zorgen binnen de samenleving door een gekend kenmerk 

van synchroniciteit zouden oplossen 

 

deze solar-agents zouden dus met hun hart leven en door hun diepe binding 



en synchroniciteit op een ander niveau van bewustzijn alles oplossen 

en misschien zelfs preventief de samenleving vrijhouden van groeiende 

problemen. 

 

solar agents worden dan niet ingehuurd, toegekend of via contract 

maar vervullen die functie van nature binnen de kaders van 

de gewone samenleving of de gekende maatschappelijke vormen van leven. 

 

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

 

Zoals in religie mensen vervuld worden in hun diepste hartewens 

noem als vooorbeeld aartsengel michael die graag de hele orde beschermt 

tegen het kwade vecht en de taken van de almacht om de orde te behouden. 

 

Zo is ook iemand die vooral de werkelijkheid belangrijk vindt 

en al het leed met de ziel draagt die dan beloond wordt door bij 

die heilige kracht van de werkelijkheid te horen. 

 

in religie worden dus alle engelen goden en heiligen beloond met waar 

zij in het leven voor stonden 

en het onderscheid over niveau bij hartewensen geen maatstaf is 

 

Zo worden dan de heilige beloond met de vervulling van hun hartewens. 

 

In het hindoeisme heet Krishna in die functie de Al vervulde. 

 

Engelen die voor de mens buigen worden dan in mijn inzicht gevraagd 

al hun functies een voor een aan de godheid noem Krishna of Christus te geven 

 

Waarbij religies altijd een legitieme functie geven aan heiligen en engelen 

 

Christus kreeg zijn functie van God als Almachtige, 

omdat hij dat niveau bereikte, anders was hij niet in een 

religieuze rol gezet maar een schrijver van een levensfilosofie. 

 

Waar dus de orde van God of het bestel van god veronderstelt wordt 

is het God zelf die de functies toewijst en de engelen bekleedt 

met zowel hun kleding als hun instrumenten. 

 

Waarbij God niet afhankelijk is van technologie, 

maar engelen in zijn Schepping hun functie geeft. 

 

de verklaring is ook, wat een engel, heilige of mens belangrijk vindt 

daarmee wordt hij vervuld dus anderen die zeggen het is lager of hoger 

daarmee een argument geven die nooit geldig is. 

 

De vergelijking is altijd ook met het eigen mens zijn 

je kan je door kennis heel superieur voelen bijna boven engelen 

maar als je een mens bent, en je gezondheid faalt wordt je ongelukkig 

en met leed. 

 

als je mens bent en je zou boven de engelen staan, 



je moet je werk doen om je geliefden te onderhouden. 

 

achting hebben voor het universum of de orde van God is 

een natuurlijke functie van de ziel, maar de karmawet 

bepaalt 

dat in eigen leven het doel moet bereiken. 

 

je mag je afmeten aan engelen maar het eigen bestaan beantwoordt altijd 

aan de wetten binnen de samenleving. 

 

Als een mens zich aan een godheid overgeeft is wel die godheid die ook 

de betekenis van zijn waarde in de mens legt. dus het gevoel ergens bij 

te horen ook op dat niveau uitwerkt. 

 

Noem christenen het gevoel meedragen bij Christus te horen die in de hemel 

ook die functie behartigt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

In het hindoeisme los van de wet van karma 

is het altijd belangrijk om tijdens het leven alle mogelijkheden te benutten 

 

Waarbij alle beproevingen als je in de genade staat van een godheid 

of religie een vorm van onderwijs zijn. 

 

Het geloof dat de goden de maat bepalen of soms het kwade toestaan 

is dan onderdeel om door het leven te komen 

en ook levenservaring te krijgen. 

 

Men kan dan van een held zeggen dat hij door heldendaden die status heeft gekregen 

en dat een wijsgeer die status heeft omdat hij de ethische beginselen in het leven terugziet. 

 

Als een beproeving aangekondigd wordt is het soms een godheid die  

ook de intentie wil zien, noem mensen soms expres afwijken en andere keren 

bij een aankondiging zich veilig voelen en er goed doorheen komen. 

 

andere keren als je de gelijkenis dat je geen voorkennis hebt en je opleiding 

het niet dekt, dan is de beproeving ook een vorm van opoffering. 

Het kan een gevoel geven iets heel dichtbij wat waarde heeft te moeten loslaten 

 

Een beproeving bij de goden is soms door het toegelaten, soms door hen bevolen 



maar de beloning is altijd ver boven wat een andere opdracht in het leven zou 

kunnen geven. 

 

Beproevingen bevestigen dan zowel de houding van iemand, als ze bewijzen uit wat 

voor hout iemand gesneden is. Het is dan zowel een examen, 

als werk om door alle moeite heen recht te blijven. 

 

Beproevingen geven de beloning uit goddelijke hand waarbij men nooit kan weten 

wat die is, ook vaak niet op grond van de bekende kenmerken van een beproeving. 

 

Iemand die dan naar een doel op zoek is, mag zich open stellen voor de expertise 

om dat doel te bereiken, waarbij beproevingen binnen het leven onderdel zjn 

 

Wel is de maatschappij verantwoordelijk voor de wet en de mensenrechten 

en volgens de grondwet heeft ieder zijn geloof. Dat de goden het kwade soms toelaten 

is hun keuze om zowel een beproeving te combineren met een vraag over bekering. 

 

Waarbij een adept of volgeling voor zijn toewijding beloond wordt. 

Waarbij die beloning onafhankelijk is van instituties of conventies. 

Maar altijd door de godheid toegekend. 

 

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

 

Zoals een beproeving die een genadevorm schenkt waarbij je altijd je hart kan volgen 

een keuze is die voor de adept of volgeling zelf waarde heeft, en vaak voor anderen 

ook niet inzichtelijk. 

 

Zo zal een wijsgeer zijn celibaat beschermen, maar in ogen van anderen buitenissig kunnen 

zijn ook al kan een beloning los staat van de mening van een volk, of van de omgeving. 

Waarbij het celibaat een persoonlijke overtuiging is. 

 

Als een celibatair zich verdedigt is het altijd zijn eigen intentie om het te behouden, 

en zelfs als een volk zich ertegen keert is het een godheid die het als toewijding aanneemt. 

 

Als voorbeeld van een toewijding beproeving opoffering en de mate waarin 

men in een beproeving zich in de omstandigheden onzeker kan voelen 

of het gevoel dat een eigen levens overtuiging niet wordt gerespecteerd. 

 

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

 

Zo kan religie in zijn geheel als een reeks tandwielen in elkaar sluiten 

en zelfs de religies die al niet meer gezien worden ook nog hun genade 

schenken als de voorwaarden waar zij aan hechten daarmee volledig worden gerekend. 

 

Waarbij soms wordt gezien, dat zij dan een uitverkiezing doen die 

in maatschappelijk verband niet gekend worden, immers een celibaat bij Athena 

als godin buiten de mythen niet veel wordt erkend. 

 

Waarbij dus religie een geheel vormt in de hemel, 

immers daar is eenheid en als vergelijking iedereen ziet een zon aan de hemel 

die het geheel blauw kleurt. 

 



In de hemel binnen die eenheid leeft men met de belofte van de genade 

waarbij de ene godsdienst zegt het te krijgen op grond van aanname 

en een andere zegt je verdient de genade met welke munt ook. 

 

Waarbij het als vorm van genade ook meetelt bij de tijd van leven die men eraan besteedt. 

Waar een politicus zich inzet met intelligentie voor een maatschappelijk doel 

en een vorm van achting bereikt. 

 

is het als men voor een godheid werkt, de godheid in zijn eigen voorkeur 

 dat werk jegens hem ook beloond waarbij de godheid de maat bepaalt, 

noem een baan als je het goed uitvoert zowel kansen geeft omhoog te groeien, 

als kansen geeft om anderen ook bij te sturen en de godheid de achting ook 

toebedeelt in de mate die bij een religie soms in grondwerken beschreven zijn. 

 

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

 

Zoals een wereldreis van Columbus zowel de keuze om zich op nieuwe grond te keren 

als de voortdurende overgave om te varen in een richting waar niemand van weet. 

 

Zo is een religieuze voorganger ook met die functie in het leven en kan de hele wereld 

zeggen dat de aarde plat is en je eraf valt maar een toegewijd leven naast de vervulling 

van karma en beproeving en beloning ook een nieuw pad opent in een wereld. 

 

Waarbij men soms zegt over een maatschappelijke status dat het een voorwaarde is, 

en men met een basis- status ook iedereen het gevoel kan geven dat een positie 

bereikbaar is. Noem men kan dan genade aannemen op grond van het perspectief 

van de status van die auteur of zogenaamde voorganger. 

 

Dat men soms genade niet durft aan te nemen van iemand die op een voetstuk staat, 

immers allerlei kenmerken waarbij men er op afstand staat. 

 

en als iemand die genade vindt, erover schrijft met een maatschappelijke status dat  

iedereen zich inleeft, of het burgerperspectief begrijpt men zich dichter bij voelt 

en dan ook meer in contact durft te komen met die genade. 

 

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

 

Zoals een voorbeeld over voor de geboorte. 

 

Een ziel die van elders kwam een held had een idee om zowel een nieuwe geboorte te nemen 

als open te staan voor de voorwaarden die zielen eromheen wilden stellen. 

 

Deze held, normaal nemen zielen geboorte en kiezen zelf alvast kenmerken van wat ze willen 

beleven. Zielen die bij de ene een relatie kiezen een ander een carriere en zowel dingen openlaten 

als belangrijke keuzes alvast invullen. 

 

Deze held zei, jullie mogen voor mijn volgende leven alle voorwaarden bepalen en zeg alvast toe ze 

te vervullen. 

 

De ene goede ziel zei, ik wil dat je op een goede school komt, 

de andere goede ziel zei ik wil dat je een wijsgeer wordt 

 



een slechte ziel zei, ik wil dat je een ziekte in je intelligentie krijgt 

een andere slechte ziel zei ik wil dat je voortdurend pijn hebt en niemand het kan oplossen 

 

een derde ziel zei, ik wil dat je een hele lelijke band met je familie hebt 

een andere goede ziel zei, nee dan zijn we zelf in zonde ik wil dat je beperkt wordt 

in je band met familie. 

 

De held zei, ik zei toe het te vervullen, en nam geboorte. 

Tijdens het leven voldeed hij alle voorwaarden van andere zielen 

als ware er van boven over gewaakt werd. 

 

Tijdens het leven omdat hij zelf geen voorwaarde had 

kreeg hij de goden die voor het leven in stilte zich afzijdig hielden ook 

de voorwaarde van gezette tijd tot gezette tijd gaven zij kansen 

en mogelijkheden om in hun gunst te komen. 

 

Omdat hij beloofde alle voorwaarden te vervullen gavne de goden ook 

een voor een de genade met een kleine voorwaarde. 

Immers de meeste goden geloven in wederkerigheid en houden mensen 

aan de voorwaarden die anderen aan hen stellen of die zij 

aan anderen stellen. 

 

Alle goden schonken hun genade, 

en de goden die zich afzijdig hielden 

als ware het mogelijk zeiden zij tijdens het leven  

deze voorwaarde heb je als je die vervult krijg je ook mijn genade. 

 

Als een held die eigen leven opofferde om aan voorwaarden te voldoen, 

kreeg ook de kleine voorwaarden van goden die erna hun genade schonken. 

 

Vaak dat men voor een leven staat en zichzelf een wens of voorwaarde kan opleggen 

maar het is de grootste heldendaad om het leven met een schone lei te beginnen 

en waar men ook komt, om het leven te laten zijn wat het vanzelf is. 

 

Door voor de geboorte geen wensen in te vullen men de kracht van 

de goden, de samenleving de werkelijkheid de kans gunt om een nieuw perspectief 

te geven, en te leren over wat men zelf niet kon bedenken, wensen of voor bereiden. 

 

Zo kunnen zielen als ware bij een heldendaad tijdens het leven de vervulling vinden 

en als men leven openlaat de gehele orde van religie de kans gunnen 

om een nieuw gezichtspunt te geven. 

 

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

 

Zoals een keizer die in een andere wereld noem zelfs hoog beschaafd een leven had gehad 

zijn hart en ziel tot verwerkelijking had geleidt. Zowel in zijn hart alle levenservaring om zowel 

een hoge keizer positie te behouden, te bevechten als alle belangen te volgen. 

In zijn ziel zich had aangewend om het leven zoals het komt zowel te volgen  

als zijn intentie boven het belang van het territorium te leggen. 

 

Deze keizer ging naar de aarde en vroeg God om een geboorte, hij had na zijn vorige leven 

een rustleventje gepland, hij had een hoge positie dus was niet genoodzaakt zich ieder moment  



met karma bezig te houden. 

 

Deze keizer die als ware zelfverwerkelijkt had zei God ik wil graag een geboorte, 

en mijn hart en ziel zijn al klaar dus ik heb zelf geen taak te doen, en kies voor een rustleventje 

 

God zei erna, iedereen op aarde krijgt een levenstaak mee, en je zal eraan moeten voldoen 

anders moet je de wens voor een leven terug nemen en kan je desgewenst terug naar de regio 

waar die regels wel zijn, en waar je het doel al behaald hebt. 

 

De Keizer zei, welke voorwaarde krijg ik dan en welke levenstaak, waarop 

God zei, je hart en ziel zijn al klaar maar je levensenergie is dat nog niet,  

immers de levenskracht heeft een eigen vorm van vervulling, 

dit betekent dat je hart en ziel in het leven ondergeschikt zijn aan de levenskracht 

waardoor je vaardigheid van je hart en ziel niet kan gebruiken maar in de levenstaak  

je levenskracht door je hart en ziel doorstraalt ook dat doel bereikt. 

 

Je zal dan met je levenskracht ook werken aan het doel waar je met hart en ziel ook voor  

hebt gekozen. Je hebt geen andere keuze dan deze taak of je wens terugnemen. 

 

De keizer zei, ik wil geen gezichtsverlies want ik neem altijd alle taken aan en ben  

geoefend of het werk aan te vatten dus ik neem uw aanbod met de levenstaak wel aan  

ook al durf ik het niet goed omdat ik dan geen controle heb. 

 

God gaf hem erna die geboorte. En de keizer leerde dat een leven meerdere belangen heeft 

niet alleen status, niet alleen macht, maar ook het hart en vriendschap, een hartelijke houding  

die niet afhankelijk is van voorwaarden. De levenskracht die in verbinding staat met  

de samenleving en de namen in de religies mocht zich bij hem verwerkelijken. En zo kan God  

dus iedere ziel een doel geven waar zij zelf een bijzonder verwerkelijking in vinden, ook 

al durven ze het soms niet aan, en ook al lijkt het belang niet persoonlijk. 

 

Als God dus zielen een geboorte geeft, krijgen ze een levenstaak mee. 

En zoals met karma. Alle goede taken mag je op de lijst met voldane taken zetten 

en daarmee ook de achting voor de inzet verdienen, en de band met God zich verstevigt 

immers hij geeft een taak en plicht mee, maar werkt ook aan zijn eigen verbinding. 

 

Soms dat een ziel dus een taak meekrijgt, als het een sterke ziel is, 

en soms dat een ziel een rusttijd aangeboden krijgt, als god het ziet als genezing 

vanwege gods grootheid weet niemand vooraf welke taak of welke bedoeling een leven krijgt. 

 

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

 

Zoals de mot in het vuur vliegt en in de vlam een wordt met het vuur 

zo is een adept richting de godheid en zegt uiteindelijk tegen de godennaam 

in het hindoeisme: Ik ben Krishna. Als het opgeven van eigen identiteit  

 

Zo krijgt een mens en toegewijde een titel en wikken ze welke naam komt hem toebedeelt 

de ene zegt een avadutha een ander een brahmana, een brahmavit en een mahatma 

het zijn uiteindelijk de goden die kiezen welke functienaam iemand krijgt. 

 

Zo is voor ieder mens na de dood het levensoordeel door God als souverein 

toebedeelt iedereen weet dat bij de dood het leven stopt en alle daden 

goed en kwaad gerekend worden. 



 

Iedere religie staat het toe om tijdens het leven in gebed het levensoordeel aan te vragen 

zij die ten goede worden gerekend, hebben geen persoonlijke taak meer, 

en vervullen de taken die de godheid in hun leven legt. Als een dienst  

die mogelijk wordt nadat men een eigen doel vervuld heeft. 

 

 

Zolang mensen leven, en in hun leven de genade mogen aannemen 

worden hun zonden vergeven of verkrijgen zij een pad om de schade te vergoeden. 

 

Kwalijke mensen hebben het gehele leven om zich ten goede te keren 

en een keuze voor het goede om een genadevorm aan te nemen 

 

Slechte geesten en demonen waar de engelen tegen strijden kunnen 

door de strijd die de engelen tegen hen voeren, ook tot bekering komen 

immers zij ervaren de strijd van het goede tegen hen waardoor zij 

doordrongen van de betekenis van goed en kwaad en de wet tot bekering  

kunnen komen. 

 

Voorbij de grens van het redelijke, de maat waarbij ze de kans tot bekering  

kunnen benutten, vernietigt God het kwade 

Zowel in hun leven niet tot inkeer gekomen, zowel tijdens de strijd niet  

de macht van god geproefd om zich te keren, kan God uiteindelijk kiezen 

hen te vernietigen. 

 

 

 

Zoals men in het hindoeisme kan zeggen Godin Ambika u mag mijn moeder zijn. 

Men rollen aan Krishna kan toebedelen of Gayatri een geliefde kan noemen. 

 

In het hindoeisme onderdeel van toewijding is om gebed op een rol te richten, 

waarbij dat onafhankelijk is van voorkomen of de fysieke rol. 

 

Het grondidee van het hindoeisme naast karma dat je het verdient tijdens 

alle reincarnaties je ook binnen het leven door krishna en het tonen 

van opoffering en het doorkomen van beproevingen genade kan verdienen 

 

Waarbij door het te verdienen het bevestigd wordt en aan de ziel gehecht 

zoals karma ook over de ziel gaat en door de ziel als subject te zien  

je ook in zicht van de goden genade verdient. 

 

Waarbij zelfs genade in gebed brengen dan niet afhankelijk is van 

taalkundige vermogens, en zelfs soms een gebed waar men soms 

geen achting voor heeft toch gezegd een hogere genadeblijk is. 

 

Daarmee is dan de genade die men verdient ook een bewijs die 

aan de ziel gehecht voorspoed geeft. 

 

 

Zoals de man intuitie heeft en de vrouw intuitie 

en door beiden toe te laten zolang men nog geen binding heeft 

 



heeft men een onverwoordbare herinnering aan het paradijs, 

en het doel der mensheid dat als een gouden steen ligt te wachten 

 

Mensen met beide intuities kunnen nog in vrijheid het gehele scala 

aan kennis en handeling voortbrengen 

 

De ene intuitie geeft wijsheid aan en met de andere is het in eenduidige 

beschrijving te vangen. 

 

De vrouwelijke intuitie als bron van universum en werkelijkheid 

en als kennis van de moeder godin die alle vrouwen bijstaat in  

hun maatschappelijke functie. 

 

De mannelijke intuitie die anders aanvoelt en als het ware de kennis  

meer in het innerlijk laat voelen. 

 

Tot een mens een binding heeft kan hij beide intuities in het hart 

zowel voelen als behartigen met de meetlat en maatstaf 

die beide gevoelsinvloeden een basis geeft. 

 

Zodra een mens een binding heeft, leert de moedergodin dat 

een man zich als man toont en verliest hij die binding met 

de vrouwelijke intuitie. 

 

Zolang een mens beide vormen kent, is hij met het vrouwelijke  

en met het mannelijke op een doel gericht en trancendeert dat doel  

door beide vormen die zich aan elkaar spiegelen. 

Hoger dan intuitie is de wil die zelfs getrancendeerd 

zijn kennis deelt en de handeling borgt. 

 

Intuitie is dus zolang mensen niet gebonden zijn 

een verloren herinnering aan het paradijs, 

waar beide vormen zich aan elkaar spiegelen 

en zowel de functies persoonlijk behartigen 

als in maatschappelijk verband. 

 

Als men gebonden raakt, voelt men dat 

een niveau wegvalt en zal men kiezen 

om in het leven zich aan te passen. 

 

Zolang men nog ongebonden is 

kan men in vrijheid zonder voorwaarden 

het religieus doel nog nastreven en 

zonder de gewoonlijke maatschappelijke  

voorwaarden de devotie en genade nog 

aannemen en voldoen. 

 

Waar je ongebonden de innerlijke drijfveer hebt 

is het gebonden bij de maatschappelijke veiligstelling 

binnen een organisatie, eed, gelofte, of gemeenschap 

 

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



 

Zoals meditatie angsten verdrijft door ze in het daglicht en zonlicht te brengen 

en in de werkelijkheid iedereen niet meer is dan het lichaam of de naam toont. 

 

Zoals in de werkelijkheid alle belangen zowel zichtbaar als onzichtbaar geborgd zijn 

en men niet kan zeggen ik heb geen autoriteit boven mij. 

 

Zoals in de werkelijkheid de ervaring zelf te dragen zowel leed door het te dragen 

de energie vrijmaakt voor andere onderwerpen, als door het leed te dragen  

de kracht van de ziel groter te maken. 

 

Door de werkelijkheid en de ervaring voldoet men aan karma waarbij het onderscheid  

tussen eigen karma en samenlevingskarma onbelangrijk is. 

 

Door de werkelijkheid kent men de orde, van de aarde de zon, de samenleving 

en alle lagen van de arbeidsbevolking, waarbij zij die niet mee kunnen komen 

op verantwoordelijkheid van de hele samenleving zijn, zowel impliciet  

als zichtbaar expliciet. 

 

Door de werkelijkheid kent men leven en staat men open voor nieuwe doelen, 

en die doelen zijn in lijn met het contact wat men met de omgeving onderhoudt 

 

Door de werkelijkheid kent men zichzelf immers alle lagen zijn vertegenwoordigd 

van de zichtbare samenleving engelen en goden, met hun creatieve kracht  

waarbij iedere gedachte zijn grip weer verliest. 

 

Door de werkelijkheid dat alle vermogens van de mens op natuurlijke wijze werken  

waarbij die vermogens in zichzelf rust vinden en de natuurlijke functie op zich nemen. 

 

De geest verdrijft de duisternis door geestelijk licht, 

het denken richt zich op de straling van het eigen veld. 

 

Het hart schenkt zijn gevoel en richt zich op het doel van de mensheid 

en de ziel door bewustzijn van het leven en de werkelijkheid schenkt de ziel  

zijn doel door karma te voldoen en de levenstaak of plicht op te vatten. 

 

In de werkelijkheid wordt men door tegenslag en leed serieus in het leven  

en door ernst vindt men dan alle kansen om het doel te bereiken. 

 

Men kan over leed geen kenmerken benoemen buiten de ervaringswijze 

die voor ieder persoonlijk is. 

 

 


