
Profetie van Zephira

Eed van Zephira:

Als Zephira ontsluit ik de kennis door zowel argumenten als voorbeelden te geven,
en verplicht ik mij om de inzichten te beschrijven die voor de mensheid in zijn geheel
belangrijk zijn. Even als ieder mens in eigen tijd en mogelijkheid kennis mag nemen 
van de inzichten die voor hun persoonlijk van belang zijn.

Evenals Zephira verplicht ik mij om de gebedsovergave als bron te benoemen van alle inzichten en 
dat ieder mens op eigen niveau mag kiezen zo’n bijzonder gebed te benutten. Zonder onderscheid 
van leeftijd, werksituatie, of oordeel over voorkomen, levensinhoud of rechtsoordeel.

Als Zephira is dit een document dat ik als Wijsgeer een naam geef, een inhoud geef,
die in directe zin alleen voor kennis-doeleinden geldt. In zijn geheel en in onderdeel voor iedereen 
die er waarde aan ontleent, of als verrijking voor het leven beschouwt.

Paragraaf 1
– Mensen mogen niet ondergeschikt zijn aan computers.
– Computers mogen geen macht hebben over mensen en hun zielen
-- Geneeskunst wordt gecoordineerd door mensen.
-- Mensen mogen niet verhandeld worden zonder redelijk contract volgens de wet.
-- Mensen mogen geen eigendom zijn van andere mensen, bedrijven of landen.
-- Technologie in dienst van oorlog mag ten allen tijde veroordeeld worden.
-- Slavernij in dienst van technologie, wetenschap of regering is verboden.

-- Alles dat gratis is op Aarde, mag niet verhandeld worden tegen onredelijke kostprijs.
-- Ziele-beoordeling bij mensen in welke fase ook is verboden.
-- Mensen kunnen in intrinsiek opzicht geen negatieve waarde hebben voor de samenleving.
-- Ethisch is bestraffing van mensen ontoelaatbaar als zij gehandicapt wordt, van lichaam of ziel.

Paragraaf 2
– Hogere families zeggen vaak als je maar een religie beoefent ben je veilig.
– Hogere families zeggen als je in de tienerfase bent, afzet is niet erg, immers in volwassenheid
keert ieder terug.
– Hogere families zeggen je hart volgen hoe dun de lijn ook is, schenkt groter zegen.
– Hogere families zeggen als je de maatschappelijke plicht voldoet, mag je genieten van alle 
overvloed.
– Hogere families zeggen je gevoel volgen en steeds bijstellen belangrijker is dan juist denken.
– Hogere families zeggen iedere les in de jeugd werkt al als men er aandacht voor heeft.
– Hogere families zeggen ieder mens heeft in het leven een periode van vijf of tien jaar zonder nut.
– Hogere families zeggen de interne rol van raadgever in de jeugd, is in de volwassenheid een van 
de goden.
– Hogere families zeggen dat je het leven mag ontdekken zolang je geen onherstelbare schade 
verricht en na verloop de schade weer vergoedt.
– Na het zoeken van het hoogst haalbare ruste ik in mijn gewaarzijn.
– Na het ontdekken dat dieren ook bewustzijn hebben deed ze geen schade meer.
– In aanraking met tegenspoed stapte ik op het religieuze pad.
– In aanraking met minachting besloot ik tijd zonder kostprijs voor de samenleving te verrichten.



– in het hart ligt voor ieder een reeks juwelen, ze volgen van dag tot dag schenkt de bevrijding
dat het leven zich verdiept, levendoelen steeds hoger plan krijgen, en het ultieme de vervulling van 
het leven te vinden.

Paragraaf 3

–  In het licht van het universum is het doel van carriere ondergeschikt aan het doel van verplichting
– In het licht van het universum is het doel van nageslacht ondergschikt aan het doel van de ziel.
– In het licht van het universum is geweldloosheid het belang van de ziel, die de ziel herkent.
– In het licht van het universum is de hoogste scholing de verbinding met het universum.
– In het licht van het universum delen alle werelden een onbeschrijfbare grondwet.
– In het licht van het universum zijn alle intelligente soorten begiftigd met unieke talenten.
– In het licht van het universum zijn alle religies verbonden met dezelfde hogere essentie.
– In het licht van het universum, zoals de mens handelt zijn doel wordt.
– In het licht van het universum, Het rechtsoordeel over de mens, over de mensheid is.
– In het licht van het universum, bij de geboorte vergeet men alles, dus benut alle kansen in dit 
leven.
– In het licht van het universum, het pad van monnik in iedere religie het celibaat bevat.
– In het licht van het universum, ieder mens zijn beloning krijgt, voor de inzet die hij pleegt.
– In het licht van het universum, ieder mens deelt in een mate van leed, zonder vergelijking.
– In het licht van het universum, het eigen pad is belangrijker dan voldoen aan anderen.
– In het licht van het universum, Het leven kent verplichting, in de mate die beloond wordt.
– In het licht van het universum, Ieder mens, van geboorte tot dood, heeft besef van plicht.
– In het licht van het universum, een ongunstige geboorte, verdraag het leven als offerande.
– In het licht van het universum, als volwassene kan men studeren over de waarde van het leven.
– In het licht van het universum, de verdienste tijdens het leven neemt men mee als 
gedenkwaardigheid.

Paragraaf 4

– Op aarde deelt iedereen in het leven in een mate aan leed.
– Leed is voor iedereen anders, vergelijken is zonder meetlat.
– Een geboorte in een gunstig land is als een lot uit de loterij, gebruik het leven serieus.
– Heeft men zicht op hogere kansen en mogelijkheden, benut zonder wachten.
– Kan men zich tot het goede keren, iedere dag ten dienste van de samenleving wordt beloond.
– Door goede daden wist men de schuld aan de samenleving uit.
-- Door eenheid met de werkelijkheid verkrijgt de ziel het leven.
-- Door gebed verkrijgt men eenheid met de goden.
-- Alle goden tonen hun verdienste door hun naam in het leven te schrijven.
– Mensen leren door lessen die met woorden staan geschreven.
– De ziel bereikt zijn doel, door zelf te leven.
– Als een levenstaak staat het in het hart geschreven. Van wensen tot opdrachten.
– Gevoelens leert men in de jeugd te beheersen, maar de uitvoering is het slijpen van een diamant.
– Als het leven door rampspoed wordt geteisterd leert men hogere bronnen aan te boren.
– Het pad van verplichting is voor iedereen bereikbaar.
– Het pad van verplichting laat zich leiden door ongeziene hand.
– Het pad van verplichting schenkt onvoorspelde gunsten.
– Voor kinderen is scholing een verplichting, voor de volwassene is werk een verplichting.
– De plicht voldoen alsof de beoordeling ieder moment kijkt, schenkt hogere kansen.
– Zolang men leeft is het leven nog niet verloren.



– Zodra men op het pad loopt en bereidt is tot overgave of de hulpvraag is het proces in geleiding.
– Overgave aan de werkelijkheid schenkt die bron van mythische orde als onderdeel van het 
universum.

Paragraaf 5

– In de jeugd leert men gevoel volgen en kanaliseren, beheersing van impulsen is een voortgaande 
oefening.
– In de jeugd leert men intelligentie en leren, voortdurende aandacht groeit het inzicht.
– In de jeugd leert men gedrag om leed te verzachten of af te leiden, kies de juiste varianten.
– In de jeugd legt men de basis voor het leven, kies altijd voor de vredevolle oplossing.
– Ook al is het voor jongeren gewenst om plezier en verpozing te hebben, er is invloed op de 
maatschappelijke status van het volwassen leven.
– Eind van de jeugd kiest men een vakgebied, een ideaal of een levenstaak, en door geduld overwint
men de tegenslagen. Waarmee men van gewoon bijzonder wordt.
– Om een hoger doel te bereiken moet men zich soms iets ontzeggen.
– Zoals de topsporter die een werd met lichaam en leven bij de werkelijkheid.
– Zoals de wetenschapper die in de werkelijkheid doordrongen werd van de beginsels.
– zoals de wijsgeer die door aanhoudend zoeken en lezen zijn bron vond in het hogere zelf.
– Zoals kinderen een wens zijn die voortdurend gestalte krijgt in hun voortgaande opvoeding.
– Zoals men in de jeugd een ijkpunt verwerft van geluk en zijn waarde in de samenleving.
– Is men tevreden, dan is het doel van vrede ook behaald.
– Je gevoel volgen in de jeugd al een keuze, die makkelijker wordt, zoals iedere expertise
– In je hart leven alle vermogens om het leven tegemoet te treden.
– Je ziel wordt pas gewekt als iemand haar bij naam noemt.
– Je verlangens sublimeren, is een bezigheid die vele geneien heeft voortgebracht.
– De ene deur van een mogelijkheid in het leven sluit, anderen gaan open.
– Een religie wordt afgemeten aan de zegen die de volgelingen krijgen.
– een religie wordt begrensd door de grondwet en de andere geldende wetten.

Paragraaf 6

-- Die vernederd is zal ook verhoogd worden
-- Die in het klein getrouw is zal in het groot beloond worden
– Die op de goden vertrouwen zullen uitkomst krijgen.
– Aan iedereen is in de moedertaal een autoriteit gegeven.
– Ieder mens krijgt op onverwachte tijden een beproeving.
– Zoals beschreven heeft ieder mens tijdens het leven de kansen zonder kostprijs.
– Alle volwassenen hebben verantwoordelijkheid ook van eigen inzicht en studie
– Alle volwassenen delen mee in het lot der landen.
– Op een onverwacht ogenblik schalde de bazuin en werden de zielen geoordeeld.
– Bij de bazuin wordt de ene gezegend en de andere prijsgegeven aan verderf.
– Op een onverwacht ogenblik gaf een zachte stem het aanbod van genade. Als eeuwige gelofte.
– Zoals de goden geschapen zijn, de kinderen verwekt worden, al het leven heeft een begin.
– Het begin der mensen laat zich leiden door zowel Schepper als ouders.
– Alle goden met naam dragen een naam in alle talen. Het aanroepen der goden.
– De Almacht bindt al het leven aan wet en regel.
– De Alschepper schenkt ieder wezen het levenslicht.
– De uit zichzelf bestaande als hoogste werkelijkheid, draagt geen naam en vorm.
– Zonder te handelen voltrok het handelen zich.



– Ieder inzicht in het leven, is als een juweel die men meeneemt naar de hogere werelden.
– Iedere overgave is als een handtekening van een god of godin, als blijk van vriendschap.
– Het lot van een gelovige ligt in de hand der goden.
– Verlost en gered, men verkrijgt de parel van geloof waarmee men het leven vervuld.
– Nederig iedere genade van de goden aanvaarden, schenkt hun vriendschap.
– Verkiest men een doel en een wens, men groeit in het bewustzijn van de keuze.

Paragraaf 7

– Zoals een bloem omhoog naar de zon wijst, zo wijst de levenskracht naar het doel.
– De beschrijving van een doel, gunt alle volgelingen een zicht op haar waarde.
– Het leven is niet alleen zwart of wit.
– Het lot ligt niet in onze handen.
– In overgave leven schenkt een hogere bron in het bestaan.
– Iedere heilige heeft een voorwaarde, een ervan dat je niets uit jezelf kan.
– Een beproeving, waar emoties samenkomen in een kwetsbare situatie.
– Een beproeving, kan men de genade aannemen van een geminacht persoon.
– Een beproeving, kan men een kleine taak uit kinderhand voldoen.
– Een beproeving, kan men zich vernederen in status en macht.
– Een beproeving, Stelt men de wil van een godheid hoger dan de eigen wil.
– Een beproeving, De goden vragen een daad van toewijding in een kort tijdvenster.
– Een beproeving, kan men de werkelijkheid volgen, zonder afwijking.

Paragraaf 8

– Iedere god of godin heeft een voorwaarde, zoals gebed en overgave er een kunnen zijn.
– De Almacht blijft immer ongekend tot een levensoordeel zijn lippen nadert.
– Alle goden en godinnen leven in de allerhoogste werkelijkheid.
– Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
– Als volwassene beheerde ik de lessen uit de jeugd, als diamant slijpte ik mij bij.
– Een smal pad leidt tot zelfverwerkelijking.
– Engelen die gods wil hebben aangenomen, zeggen, Uw wil geschiedde in gebed.
– Zoals in eerbied buigen voor de goden, zo accepteert men hun leiding.
– Vertrouwen op de hoogste goden, soms tegen weer en wind in.
– Soms vraagt men van de engelen en goden een deus ex machina.
– Als een parel droeg ik iedere dag al het dagelijkse leed.
– Al het levende schijnt als gebonden aan plicht en plezier.
– Waar dieren hun dagelijkse leven zonder hogere betekenis leven, is de mens begiftigd met rede.
– Een religie met goede daden en gebeden, of een vrijbrief voor de wereld hierna.
– Iedere dag opnieuw een kans. Om te beginnen met goede daden en zingeving.
– gevoelens leert men verdragen door het hart voortdurend aandacht te schenken.
– Het leven gaat niet over de dagelijkse zorgen maar over de ziel.
– Bij iedere religie kan men tot inkeer komen, of toekeren naar de genade en de plichten.

Paragraaf 9

– De weg van verplichting, wie bereikt de hemel door haar te dienen.
– Tijdens het leven kent men de mogelijkheid van beraad op eigen bestaan.
– In de jeugd vroeg men een paar vrije jaren voor de wil van god intrad als gelofte.
– Alle goden en godinnen leven in de allerhoogste werkelijkheid.
– Alle engelen dienen zonder zichzelf te verliezen geschraagd aan de wil der goden.



– Alleen tijdens het leven is het aannemen van genade zonder hogere prijs.
– Bij het levensoordeel zegt men ik ben een met de werkelijkheid zonder verdienste toch gerekend.
– Als men tijdens het leven een gebed van overgave benut, is alle schuld uit hoger hand vergeven.
– Ieder mens zoekt een verbinding met het hogere, met een ander, met een ideaal.
– Als men een religie volgt ligt de autoriteit bij de goden en godinnen.
– Als men de orde en de wet accepteert, valt men onder bescherming.

Paragraaf 10

– Geld dient de mens en niet andersom
– Bezit is alleen van waarde als iedereen haar respecteert.
– De verantwoordelijkheid van rijkdom is haar belangeloos te delen.
– Het leven is als een pad, naarmate je vordert wordt je serieuzer.
– Verplichting kan je op ieder moment volgen.
– In de jeugd is de verplichting door ouders, in het leven door de maatschappij.
– De autoriteit buiten jezelf leggen is religie accepteren.
– Alle religies beschrijven paden van toewijding, ieder mens kent een voorkeur.
– Schulden voldoen met belangeloos werk, welke inhoud ook.
– De tijd vraagt om offers, zo zeggen de wetenschappers.
– Afzien van relatie en liefde om een uniek doel te volgen.
– Meesterschap vraagt voortdurende aandacht.
– De tijd vooruit vonden ze het belang op het juiste moment.
– Als de platte aarde en de ronde bol, wij kiezen zelf ons geloof.
– In hogere werelden zien ze ons zoeken, de geest als computer, het leven als mens, het bewustzijn 
als overstijgend. Van een stramme houding tot een vrijheid. Alsof de diplomaat een volk bestuurdde
– Ik keek boven de aarde en zag allerlei volkeren vechten voor voorspoed.
– Ik keek in de oceaan en tal van vissen speelden met elkaar.
– Leed overstijgen door haar te dragen, ongeluk accepteren als voorwaarde voor de hemel.
– Ieder mens heeft een beschermengel, leer haar vrij te laten.
– Moge de goden van ons de volledige vrijheid krijgen ons te vormen.
– Ik bracht het levensdoel in gebed en verkreeg een wonderlijk vergezicht.
– Alle goden wonen in de allerhoogste werkelijkheid en ieder kiest zijn voorkeur.
– Sommige kiezen een religie om hoger op de ladder te komen, anderen voor belangeloosheid.
– Zie de aarde vervuld van engelenlicht, het leed met een volle maat wordt weggenomen.
– Bij de geboorte kiest men een naamengel, die de reis begeleidt, soms zelfs zonder bekendheid.
– Op Aarde is alle genade gelijkwaardig ook al is boven de aarde alles met kostprijs verdeelt.
– Door het vergeten bij de geboorte wordt het aardse leven zowel een gunst als een oordeel.
– Allerlei werelden kennen voorspoed of armoede. Zoals de landen verdeelt over de aarde.
– Vele mensen keren terug naar hun geboorte plaats, als een zoeken naar verbinding.
– Het geloof in goden, het denken vind geen zekerheid, het gevoel geen verklaring, de wil 
geschraagd zonder steun.
– De overgave aan goden, kende een bewijs in de wereld der engelen. En gaandeweg leerde ik haar 
vertrouwen en de zekerheid van een vaste bron. Zoals de zachte kleuren van de regenboog.

Paragraaf 11

– Alle aartsengelen staan open voor gebed, en zien diegene die het gebed brengt.
– Alle aartsengelen hebben hun eigen functie en kijken mee met de alomtegenwoordigheid van god.
– De Aartsengelen hebben een naam naar hun functie.
– De aartsengelen zijn met macht begiftigd en laten niets uit hun hand vallen
– Aartsengel Gabriel mag aangeroepen worden voor alle vragen en de beantwoording in wijsheid.



– Aartsengel Michael is beschermer van het goede en beschermer tegen het kwade.
– Aartsengel Barachiel is in het paradijs in heilige communie met de heiligen.
– Aartsengel Metatron beschermt de zielen die anders verloren gaan.
– Alle engelen eronder dragen hun engelen lichaam en werken in het koninkrijk van God.
– Zoals voor mensen de vrije wil natuurlijk voelt, zo is gods wil voor de engelen.
– Alle engelen in opdracht van de Heer buigen zich voor de mens en worden in de orde van God 
opgenomen.
– Moge de Aartsengelen en de Heer oordelen over de wijsheid van de schrijver.
– Alle apostelen handelen uit de genade van de Heer. Ieder met een eigen taak.
– Alle religies dienen in ultieme zin de Heer zonder naam en vorm.
– Alle aartsengelen dragen hun functie en staan alle gelovigen bij en bij hun genade zijn ze 
aanwezig op de ure der verzoeking.
– De genade van de Aartsengelen is zeker, en geven het behoud immers met de kracht van God 
begiftigd.
– Zoals de gelovigen de vriendschap met de Heer hebben nochtans leed en gevaar kunnen dragen.
– Bij de Heer is zijn genade die de mens tot het behoud leidt, maar zowel gevoel als leven niet 
zonder gevaar of leed is.
– Bij de geboorte ligt het moment van sterven vast, waarna het levensoordeel plaatsvindt. Zowel bij 
de mens als alle andere voorwaarden, immers die zijn pas binnen het leven en de werkelijkheid 
bepaald.
– Het levensoordeel van God is rechtvaardig, waarbij God alle kennis bezit voor het oordeel.
– Na het leven en het oordeel is het lot in gods handen zeker.

Paragraaf 12

– In het hart ligt de intuitie als een orgaan van kennis naast de zintuigen als organen.
– De intuitie wordt gevuld met informatie en kennis voor ieder anders en toch dezelfde functie.
– De intuitie is door de Schepper bij iedereen in het hart gelegd tijdens het leven.
– Door haar te volgen voldoet men ook aan de levenstaak en de eventuele religieuze taken.
– Zij geeft van moment tot moment aan wat het belang is ten opzicht van zichzelf en de omgeving.
– De ene kent haar als het voelen wat anderen bedoelen.
– De andere kent haar als inspiratie in werk en hobby.
– Weer een ander kent haar als kennis van wetenschappen.
– Zo is de wijsheid in het leven welke aard ook erin te vinden.
– De intuitie ligt in het hart, dat in de werkelijkheid onze binding met de ziel is.
– De ziel is diegene die hoort en ziet. Ze zeggen als diegene dit leest is het de ziel.
– Sommigen roemen vrouwen om hun intuitie en zeggen als ware het van de moedergodin komt.
– Sommigen roemen mannen om hun intuitie en zeggen een groot inzicht te bemerken.
– Voor kinderen is intuitie gelijkwaardig aan andere vermogens.
– Als mensen hun intuitie gebruiken en maatschappelijk juist handelen wie oordeelt erover
– De vraag is de geest belangrijker zegt men de werkelijkheid is het meest belangrijk.
– De vraag over hemel en hel, men verwijst naar goede daden en eventuele genade.
– Zo is de bron van intuitie een bron van voortdurende geleiding.
– De intuitie geeft vele vormen van informatie, soms zelfs verdiepend of verbredend.

Paragraaf 13

– Zoals de engelen hun macht en naam kwijtraken, en als mens de heere zoeken en worden 
opgenomen, als bij het oordeel gods bij de Heilige naam in zijn bestel.



– Zoals de engelen en goden naar hun functie genoemd worden en die naam heilig is en van de 
Almacht komt. 

– Zo is de Heilige werkelijkheid het geheel en alle orden der goden binnen zich.

– Zo een zuiver hart, als beeltenis van God schenkt, bij mozart als muziek, bij rembrandt als 
kunst,en bij vondel als dichtwerk. Als een beeltenis in wijsheid die verwondering brengt.

– Zo de bergrede van Christus als hoogste genade het gebed van overgave gunt.

– Zo is overgave de volledige genade toelaten en benutten.

– Zo wij de duivel bestrijden laten wij haar nazeggen, ik geef me over, als hulp der engelen en 
goden.

– Zoals door overgave de grootste macht tot de grootste gehoorzaamheid komt.

– Wij mochten tot het laatste moment de genade aannemen en werden gerechtvaardigt.
– Ik rekende op de genade in de toekomst maar stierf voor ik haar aannam.

– Wij zochten niet de vrijheid maar om gelukkig te worden.

– Als een leven vol leed, ik zocht een baan maar werk zwerver, als vrijheid die geluk zocht.

– Boven chaos orde, boven kwaad goedheid, boven slavernij vrijheid, boven vrijheid 
dienstbaarheid, boven vrijheid geluk, en boven ledigheid plicht.

– De plicht wordt in oprechtheid door de  omgeving en samenleving bepaalt.

– Alle bergen beklommen, alle oceanen gedoken, ik accepteerde mijn plicht zo groot of klein in 
nederigheid.

– In gesprek met de demonen weerlegde ik hen door in alle gebeden het oordeel van de Heilige 
naam te zoeken.

– In gesprek met de demonen zocht ik hen te onderwijzen, immers al het bestaande mag tot geluk 
en plicht komen.

– De Heer zei mij, ik toon de duivel de agenda der heiligen zodat hij mijn wijsheid ziet, en als engel
tot in de eeuwigheid als zegel mij zal dienen. Zo de Heere zei.

– Als de engelen die zichzelf schoonwassen in de Heilige naam als het vragen van een 
levensoordeel.

– Als mensen een leven van honderd jaren, Als engelen tot in de  eeuwigheid, als goden met de 
alomtegenwoordigheid, en als aartsengelen bij Gods bestel. Als heiligen in gebed naderen, en de 
gelovigen de genade aannemen en de bescherming en leiding genieten.

– Ik zocht de hulp van de Heilige naam, immers een kind die volledig gehoorzaam is, als geluk 
beloond wordt met een heilige taak. Wij roemen de gehoorzaamheid.



– Wij zochten de verantwoordelijkheid van de wereld en de mensheid in het licht van het 
universum.

– Als mensheid hebben wij de wens van tevredenheid voor onszelf, en wereldvrede voor de 
samenleving.

– Ik zocht het oordeel der goden om vrijgesproken te worden.

– Ik zocht de genade der goden en engelen, om beschermd te worden tegen mijn onmacht het leven 
te beheersen.

– Ik onderzocht de genade der goden, ten einde zekerheid te hebben over mijn behoud.

– Alle aartsengelen riep ik aan, om bescherming tegen de boze.

– Welke heilige namen mag ik in eerbied toenaderen, ten einde eerbied voor de goddelijke essentie 
te vinden.

– Alles wat de gelovigen voortbrengen wordt hen geschonken, zo was het visnet der vissen met 
overvloed gevuld, als een grote parel die ik vond, kocht ik de hoogste genade.

– Als de Almacht in films als de heilige naam, schenkt zij mij de zegen van zowel gevaarlijk werk 
voor de Heer, als een beloning de verlangens in het hart. Wij roemen de Heilige naam.

– Zelfverkozen leed is geen offer, immers God hoort haar op ons pad te brengen.

– Zoals de Heere zei, ieder offer wordt door mij gezien en aangenomen.

– Zo Christus getrouw was werd hij beloond met een religie en godsdienst.

– Zo Christus de titel gezalfde en messias heeft, Zo heeft Krishna de titel Toevlucht, bij de Heer zijn
zij genoemd. Als toevlucht voor al het bestaande.

– Als heilige ziel, kon mijn lichaam en mijn geest het heilig werk geven, immers ikzelf was heilig.

– De hoogste menselijke eenheid, zowel lichaam, geest als ziel, zijn vervat in mijn bestaan.

– De hoogste heilige naam voor de mens is in sanskriet de Atman als ziel, en de Jiva als mens.

– De hoogste heilige naam voor de wil en het keuzevermogen is de anta karana.

– Zoals de heilige taal beschermd wordt en de aanduiding als onderwijs van gods wijsheid.

– Ik zocht de hindu religie en vond haar genade, als het schoonwassen van de mantra’s

– Ik zocht de christelijke religie en bracht de gebeden in christus naam, als de belofte der overgave.

– Alles in gods bestel volgt de functie der goden, en door de genade te accepteren vond ik haar rust.

– De genade berekent door de goden, was persoonlijk voor ons, als wat wij aankonden en onze 
beloning gaf, bij het levensoordeel schonk zij het als beloning op onze naam, als parel en edelsteen 



die wij droegen, wij roemen de Heere voor zijn geschenk immers zij kwam op onze persoonlijke 
naam.

– Het bloed van de Verlosser in het bloed van onze ziel en lichaam kocht ons vrij door het werk wat 
wij deden, en de wereld ons bewonderde voor onze goedheid.

– De heiligen die voor God werken verdienden hun roem op aarde, en de hemel voor hun ziel.

– Wij vroegen naar iedere naam persoonlijk en vroegen elke ziel naar hun naam, zij allen herkenden
hun beeltenis als een zilvere spiegel, sommigen zagen zichzelf, anderen een van de goden of 
engelen. Zij allen bewonderden het zonlicht, immers zij maakt ons vrolijk.

– Wij allen kregen de genade van de goddelijke leraar, en onze onzekerheid gaf ons het gebed van 
overgave aan de Heilige leraar.
 

Paragraaf 14

–  In china nemen ze allen hun eigen draak zonder naam aan, als beschermengel.
– Bij de eeuwige jachtvelden geven ze zich aan de zon en aarde over.
– Als boom van het eeuwige leven, gaven ze hun leven aan de messias en verlosser.
– Als indiase genade schonken zij hun ziel aan het ongeboren principe Brahman.
– Ieder zoekt de hoogste naam, de ene als Christus, de ander als Govinda.
– Wij nemen allen plaats in de orde binnen de wereld, als zijnde vaderland of religie.
– Zoals ze in voorouders geloven, de ene in de hemel, de andere in de onderwereld.
– Wachters van de onderwereld zoals ze in china geloven door draken gerepresenteerd.
– Draken als mythische wezens, zowel lichaam als geest, met oneindige wijsheid
– Ik zocht de hoogste genade, en verkreeg dagelijks gebeden van en voor genade.
– vluchtend voor de duivel zocht ik in religie de volledige genade.
– De hoogste genade toelaten is zich aan de goden overgeven.
– Ik reisde over de aarde tot aan verre streken, nochtans waren het opgetekende boeken.
– Ik maakte mij ondergeschikt aan de goden, en zij schonken mij een veilige plaats.
– Ik zocht de genade van de Heilige Geest, en zij schonk mij wijsheid.
– Overwonnen door de Heere, vertelde Hij aan iedereen dat ik aan Hem ondergeschikt ben.
– Mogen wij bij nood en bij gevaar Aartsengel Michael noemen.
– Mogen wij bij nood en gevaar de naam van Krishna noemen.
– Mogen wij bij een zuiver hart de Heilige Naam bereiken.
– Ik verloor al het geloof in goedheid, maar mijn beschermengel was al in de jeugd bij mij.
– Vol angst voor het levensoordeel, werd ik geleidt, tot een schutsmuur voor het kwaad.
– Iedere dag vroeg ik om een onderwijzing, immers de wijsheid proevende, zocht ik haar.
– Soms vraag ik om een kado of geschenk, en verkreeg soms engelenbrood of nectar.
– Ik probeerde de genade te tekenen, de ene als chinees symbool, de ander als een genadegebed.
– Ik schreef over de genade en het mooiste gebed is, Oh godheid ik vraag om uw genade.
– Ik vroeg de goden in mijn leven binnen te komen, en in gebed gaf ik mijn leven aan Hen.
– Ik zocht de hoogste genade, en als geschenk kreeg ik het algemene gebed van overgave.
– In eerbied voor de goden maakte ik na de groet aan allen een driemaal buiging.
– In liefde voor de goden, schonk ik hen mijn mooiste gebeden.

Paragraaf 15



– In de ochtend mag men al de gebeden aanspreken
– In de ochtend heeft men de keuze welke concepten men in de geest brengt
– Altijd is de keuze om met het hart te leven en te volgen legitiem.
– Mijn leven kreeg in de ochtend zijn vorm.
– Mijn bestaan als het concept en betekenis van leven en ziel tesaam.
– Eerst gaf ik mij over, daarna al mijn onderdelen.
– Eerst vroeg ik een levensoordeel, en verwachtte de genade als een eeuwige bron.
– De Almacht kent geen tegenstander, toch schenkt zij haar gunst als een kroon van zilver.
– De Alschepper, heeft in iedere taal een aanduiding, en wordt bij overweging steeds groter.
– De Alschepper, schenkt zijn gunst aan hen die het verlangen naar Hem in hun hart voelen.
– De Alschepper als vrouwelijk schenkt de gehele werkelijkheid met hun besef ieder moment voort.
– De Alschepper als mannelijk schenkt het scheppingszaad aan alle goden en godinnen.
– Brahman als saguna, benadert men als persoon immers zijn kenmerken zijn zichtbaar
– Brahman als nirguna benadert men als de gehele werkelijkheid, en geheel als heilig.
– Er is verschil tussen je eigen werkelijkheid als zichtbaar door de zintuigen en de gehele realiteit.
– Ik zocht de hoogste genade, welke gebeden krijgt men aangereikt.
– Door afkeer van zijn mocht ik persoonlijk naar Brahman op zoek, en vond de innerlijke leraar.
– Als gelovige die niet gedoopt was, werden allen zonder naam iedere dienst opgedragen in de kerk.

Paragraaf 16

– In de jeugd werd het paard kreupel geslagen, opdat hij niet meedeed aan de paardenraces.
– De engelen blokkeerden in de jeugd de bron van manipulatie, nochtans zwakte werd gedragen.
– Ik roemde niet op mijn afkomst, mijn werk, of daden , wijs geworden koos ik de stilte.
– Als het ervaren van een levenstaak, wordt soms de laatste kans tot redding aangenomen.
– Kracht is niet altijd eigen verdienste, zo kreeg ik een tijd van grote zwakte als bewijs.
– Ik speurde velerlei culturen en religies, en koos de edelstenen die mij schoon leken.
– Wat in de jeugd een zwakte is, kan in het leven een kans zijn tot de grootste genade.
– Ik wilde het hoogste bereiken, maar koos later de hoogste genade.
– Als de grondwet koos een kleine jongen al voor regel en bewijs.
– Als een grondwet zien alle grote wezens de intelligente bron in de hele orde van het heelal.
– Als een levende bron voor al het leven, als bevestiging dat men het goede zoekt.
– Men zoekt voortdurend geluk, maar door ziekte durft men de goden soms niet te volgen.
– De Alschepper ziet scherp op een tiende millimeter, en op twee grote melkwegstelsels.
– De Alschepper kan een moment van een seconde geven, en een van een halve eeuw.
– Zonder woorden legt de Alschepper in ieder hart een grote taak als vereiste voor zijn genade.
– Als wijsgeer gaf ik vele religieuze visies aan het oog van de zon, en aan de ogen der mensen.
– Ik zocht mantra’s voor mijn eigen bestaan, als heilige genade en bescherming.
– Brahman bereikt men door het gebed van bestaan en eigen zelf. Als geschenk.
– Ik zei als ik het centrum van de ziel, die zonder naam alles op zichzelf betrekt.
– Ik zei, mijn bestaan als samengaan van leven en ziel, in zowel het moment als het langste geheel.
– Ik zei, toen relaties mij geen zekerheid gaven, ik bied in gebed ze aan de goden aan.
– Ik zei toen mijn eigen levenstaak geen geluk schonk, ik neem de taak van de goden aan.
– Ik zei toen ik proefde dat de goden hun macht kennen, dat mijn levensdoel bij hen vorm krijgt.
– Vroeger zei men de niet-doener te zoeken, die men vindt bij het gebed van overgave.
– Vroeger zei men de Brahman met grote vrees te bezien, toch het leven bracht mij tot Hem.
– Als opoffering van gezondheid en geluk, droeg ik de ziektes tot zij werden weggenomen.
– Als opoffering van betekenis, droeg ik mijn zwakte tot zij werd getrancendeerd.
– Als in de kleine tijd vervulde ik mijn wens tot religie.
– Als in de jeugd leert men zonder besef van betekenis, maar men leert en hervat het pad.
– Zodra men de eenentwintig bereikt, krijgt men het leven in eigen hand en verantwoorderlijheid.



– Zodra men eigen leven heeft kan men voor fouten niet meer in de opvoeding corrigeren.
– Als men in onderwijs blijft der goden, blijven de lessen en vorming beschikbaar.
– Zodra men voor relaties kiest, wordt het leven anders, en meer een serieuze taak.
– Nageslacht blijft tot het einde van het leven, in het hart als aandachtspunt.
– Heeft men, eigendom, roem, nageslacht is het moeillijker om in gebed een god toe te behoren,
immers de plicht weerhoudt velen van die laatste stap.
– Zonder te doen, werd alles gedaan, Zonder doel was alles doeltreffend, Zonder ik leefde de ziel.
 
Paragraaf 17

– Tijdens het geneesmiddel mocht hij geen nectar drinken, slechts water was zijn deel.
– Als de kraan water drupte, draaide hij die naar behoren dicht.
– Als bevestiging van geloof en stil gebed mocht hij honing drinken.
– Als bevestiging van devotie vond hij het zwanemeer waar melk als wijsheid gold.
– Als iedere wijze of heilige in hun orde een voorwaarde heeft, door de goden gegund.
– Door geloof in de goden, en getrouw gebed, Word ik gered uit vele zorgen.
– In grote vrees voor de goden, als gezondheid verganklijk en feilbaar oogt.
– De mens wikt en weegt, als ik mijn geld aan dit besteedt, door een gebed vond hij een edelsteen.
– Hoe wonderlijk gebed zijn nut soms na lange tijd opeens schenkt. Als een dieptereden.
– Alle goden als onderdeel van het principe. Het principe als de bron van Hen.
– De ene godsdienst noemt dat principe, de Vader, de andere noemt het Brahman.
– Als kenmerk van dat principe hebben alle goden hun schijnsel in gebed benaderbaar.
– Op Aarde wordt men vrijgesproken, door een van de religies op aarde te volgen.
– Soms schenkt een godheid een medicijn, als geschenk, of kruid, of vrucht.
– wikt men is het het medicijn zelf of is het symbool voor gods genezing als deus ex machina.
– De mythe van het onsterfelijkheids elixer, beschermt het gezondheid en levenslengte.
– De mythe van elixer, wordt het door de goden gegund, of is het door karma te verkrijgen.
– Gelijkmoedig, verkreeg ik in het hart een gevoel van vrede.
– Zo er drie stappen zijn, door goede daden verkreeg ik karma.
– Zo er drie stappen zijn, door gebed verkreeg ik een relatie met de goden.
– Zo er drie stappen zijn, door meditatie, vekreeg ik eenheid met Brahman de werkelijkheid.
– Zo men door zorgen gekweld wordt, en toch de dagelijkse plicht voldoet.
– Zo een wijze de dagelijkse plicht van stil gebed, en schrijven van zijn inzichten heeft.
– Een oude vrouw zei, als men een boek laat maken, wordt men vrijgesproken bij het oordeel.
– Als men de boeken in een taal schrijft, waaronder de codetaal html, wordt men vrijgesproken.
– Wikkend over de verre toekomst kiest men een eenduidige taal.
– Men speurde vele religies, en nam van elke de edelsteen aan, van gebed, toewijding en devotie.
– Ik reisde door vele mantra’s in heilige talen en groet nu de werkelijkheid, als Namaste Brahman.
– Toen ik door engelen werd gevraagd over kwade wil, zei ik, moge de aartsengelen mij oordelen.
– Toen ik werd gevraagd of mijn oorsprong goed was, zei ik moge de Almacht mij oordelen.
– Toen ik het hoogste zocht, koos ik oude woorden om de Brahman toe te naderen.
– Een wijsgeer schrijft graag over hogere en lagere religies, en schenkt ze een eigen plaats.
– Zo de mens zijn intuitie in het hart volgt, krijgt men alle kansen die in het leven liggen vervat.
– Is het een zonde als men leert dat het leven toch serieus is, en men als volwassene terugkeert.
– Is het een zonde als je met oudere kinderen regels over hulp vastlegt en ze vrijlaat.
– Als men de verleidingen kent, en ze erna op waarde schat en afwijst, is dat onderwijs.
– Ik keerde terug naar mijn geboorteplaats, om al het leven aan zijn bron te hechten.
– Ik reisde ver, ik volgde een van mijn dromen na, en erna, tevreden vond ik een bescheiden plaats.
– Als gevoel bij de mens dwingend is, en ze tot rust wordt gebracht bij gebed, is dat een symbool.
– Ieder moment koos ik opnieuw de werkelijkheid, en de hogere goden zegenden mij met hun liefde
– Als iedere dag, het hart wordt gevolgd, krijgt men een vredelievend karakter.
– In het hart, mag men ook alle genade van religies aannemen, en vindt men de bedoeling van leven



– Onthecht had ik geen denkvermogen meer, en zonder dromen zag ik iedere dag mijn eigen ziel.
– Onthecht ging ik op zoek naar de verbinding van mijn ziel en eigenheid met de hogere essentie.
– Onthecht zocht ik naar eenheid met de heilige werkelijkheid, en de levenskracht dreef mij erheen.
– In de hemel kent men ten volle, onze geliefden daar zijn zichzelf en zenden kleine signalen.

Paragraaf 18

In een onbekende situatie, als een proef van hogerhand, verloor iemand een brief met een 
geldeenheid, Sommige wijzen bij het levensoordeel zijn verbolgen, de eerlijke vinder is in zijn 
gelijk, ook al wordt het soms door willekeur gegeven. Toch diegene die de proef doorstaat en zich 
het geld niet toe eigent, wordt ter oprechtheid gerekend. Immers het geld in eigen zak steken, geeft 
de vraag over de motivatie, maar het geld niet opeisen, is al als resultaat terecht gerekend.

Als een onbekende situatie, op weg naar een belangrijke bijeenkomst, als kinderspel, die met een 
onzichtbare lijn iedereen vragen eromheen of eroverheen te stappen, of men een opdracht uit 
kinderhand kan voldoen. Als teken van naastenrespect en gelijk oog naar al het levende.
Immers zij die zich laten voorstaan, zullen een kleine opdracht afwijzen.

Vormen van genade; De ene zegt ik accepteer de wet en de orde, de andere zegt ik accepteer de 
genade van mijn ouders, mijn beschermengel, van mij beschermheilige. Een derde zegt ik accepteer
de autoriteit, een vierde zegt ik accepteer mijzelf, mijn voorouders en hun genade, mijn familie.
Een vijfde zegt, ik accepteer mijn draak, als een mythische wachter zonder naam.
Een zesde heeft een specifieke wens om de genade van een van de drie eenheid te vragen en 
accepteren, God Almachtige, De heilige geest, of de Verlosser. Een jood zou de mesias zonder naam
kunnen vragen om genade. 

Zoals ieder koningshuis regeert met macht en een ver koninkrijk zegt, de macht van het volk wordt 
bij de vorst gelegd door de wet van meden en perzen. Die ieder woord van de Vorst als waarheid en 
kracht laat gelden, waardoor geen leugen mag zijn. Deze wet de macht overdraagt, waardoor de 
Vorst Wij mag zeggen bij zijn ceremonien en volksfeesten. De oude meden en perzen de laatsten 
waren en hun naam eraan verbonden hebben. Deze ook de voorwaarde geven dat een vorst 
onschendbaar is.

Zoals de Eed van Hypocrates zou mogen gelden voor al het zorgpersoneel met medische 
verantwoordelijkheid, en dat de eed ook uitgebreid mag worden naar de zogenaamde politie-wet
Waar alle ethische regels mogen vervat worden in een protocol door de democratie bepaald.
Als steun voor hele moeillijke taken om de verantwoordelijkheid te schragen.

Zoals alle gebeden of spirituele affirmaties in zonlicht of daglicht gesproken mogen worden, omdat
de alomtegenwoordigheid van God dan alles hoort, en de engelen er de goede bedoelingen van de 
mens in lezen.

Zoals ook de verwijzing in een filosofisch boek dat zolang wij de kinderen op straat zien spelen, 
zijn vrolijk zijn, en hun geluk van de jeugd kennen, wij door de engelen worden gezegend, immers 
zij zien dan de vreugde der kinderen en vatten moed om ons in het moeitevolle bestaan bij te staan 
en naar vermogen te helpen. Zoals wij overal op aarde onze kinderen willen beschermen en hun het 
geluk gunnen wat wij zelf ook voor onszelf zoeken. 

Zoals in de bagvad gita staat dat wij niet de plicht van een ander mogen uitvoeren hoe goed ook, we
gaan dan duisternis in. Een plicht overnemen een titel heeft in functie zijn van een acteur-agent. De 



acteur die het uiterlijk voorwendt, de agent die de functie tijdelijk draagt. Op verre werelden 
gebruikt bij veiligheidsdiensten en keizerlijke families. Deze acteuragenten de functie tijdelijk 
waarnemen om echte uit de wind te houden. Bij hoge technologie noem je vervangende agnieten 
ook acteur-agenten. Zulke acteuragenten hebben vaak een protocol die ze volgen, en mogen geen 
godsdienstige genade aannemen, en houden zich aan scherpe richtlijnen. Het gevaar is dat een 
koning erdoor zijn eigen karma niet meer volbrengt, en de koning niet leert van eigen gedrag. Als 
dan bij zware problemen zo’n acteuragent religieuze genade aangeboden krijgt, volgens regel mag 
hij die niet aannemen, en de genade voor de persoon is. Twijfel is de genade dan voor de persoon 
van de koning, of voor de acteur agent. Een voorliggende oplossing is dan, de persoon die de 
genade hoort en aangeboden krijgt, mag die aannemen, welke protocol functie ze ook hebben.
Daarmee wordt dan een veiligheids marge volgens het christelijk geloof gegeven. Als genade die 
iedere persoon mag aannemen, ook als die aangeboden wordt. Immers iedere persoon mag gered 
worden.

Een keuze als er meerdere dimensies zijn met dezelfde aarde met kleine verschillen,
als in de ene dimensie je vader sterft, in de andere nog in leven is, wie is dan je echte vader?

Als je in de ene dimensie een vrouw hebt, die in een andere dimensie gescheiden is, en
je deelt de kinderen in de opvoeding, met wie ben je dan getrouwd?

Met als je vader in de ene dimensie dood is en in de hemel, en in de andere nog leeft.
Is je vader dan in de hemel of leeft hij nog.

Het is een contradictie en paradox. Immers als geliefden in de hemel je bijstaan,
en je zou beide dimensies kennen. Hoe is de rol van die diverse geliefden, ook al zijn
er meerdere dimensies waar je dezelfde geliefden kent.
Je kan zeggen, de dimensie waar je bij het sterven van de geliefde bent geweest, is diegene die in de
hemel je bijstaat. Maar als ze allen dezelfde ziel als geliefde hebben. Wat en wie is dan echt.

Zoals wij bij de aarde onze voorwaarden hebben zoals plicht, werk, eten en slapen, onze beloning 
als geld, als liefde en als kennis, zo is bij de zon, de straling onvoorwaardelijk en mag iedereen zich 
eraan voeden, met licht, warmte en liefde.

Zoals wij bij de almacht de voorwaarde hebben van plicht, goedheid, deugd en wijsheid, zo hebben 
wij bij de Alschepper de onvoorwaardelijke liefde dat wij bestaan, en zij onze bron is.

Tot aan het einde van het leven is de simpele vraag als je de genade van een godsdienst of religie 
aan neemt, dat je erdoor beschermd wordt, en de genade betekent dat vanaf aanvraag je onder 
leiding staat van de wijze goden en engelen.

Tot aan het laatste moment is er die keuze, maar wel dat als je erna bij het sterven naar de hemel 
gaat immers de genade belooft die beloning onvoorwaardelijk, dat men in de hemel verdrietig kan 
zijn dat men niet eerder gekozen heeft voor de genade om ook op aarde mee te werken aan het 
koninkrijk immers gods liefde betekent veel.

Zoals die aan het kruis te horen kreeg met mij bent gij in het paradijs, waardoor diegene de belofte 
kreeg om ook meteen in de hemel opgenomen te worden.

Daarom dat als je voorvaderen in de hemel zijn, en signalen geven om de genade aan te nemen, 
immers in de hemel is men vol blijdschap, dat zij verdrietig zijn dat hun geliefden de signalen niet 
begrijpen. Immers wie wil een lieve oudere zuster verliezen als die de genade niet aanneemt, en de 



bloedband soms vol medeleven en medelijden zit. Als diegene door de genade af te wijzen die 
heerlijke onvoorwaardelijke beloning niet zou krijgen.

Zo is het in de hele orde van God, er altijd zijn die naar de hemel mogen, en er altijd zijn die te 
horen krijgen dat de straf toch uitgezeten moet worden.

Zoals de vraag over intrinsieke energie, de herwinwaarde in het ecosysteem. Zo zien wij kolen in de
grond die binnen twintig jaren herwinbaar is, Gas binnen veertig door fermentatie, en kernenergie 
vijftigduizend jaren. Immers na de afbraak moet het nog voedsel binnen het ecosysteem van de 
Aarde worden voor andere grondstoffen.

Zoals de intrinsieke vraag over de zwakheid van de Aarde en ons volk, zou een kerncentrale doelwit
worden van schermutselingen zouden zij voor hele lange tijd de Aarde onbewoonbaar maken, als zij
doelwit is van oorlog. Daarom neem de zwakte onzer volkeren weg en sluit alle kerncentrales en 
alle instrumenten met atoomenergie. Wij willen onze aarde en volk behouden tot in de toekomst der 
Heerlijkheid als Christus wederkomt.

Zo is het koninkrijk Gods, de eenvoudige vraag accepteer je de christelijke genade. Bij Jaa valt men
direct onder de genade en bescherming van God, welke gezindte in gods bestel ook.

Omdat Christus de Sterkste is, zijn positie niet hoeft te bevechten, gekozen heeft dat 
rechtvaardigheid de sterkste deugd is. Hij zegt ieder heeft recht van bestaan, en overrekent bij 
iedereen de mogelijkheden en kosten, en zegt, de sterkste schouders dragen bij mij de zwaarste 
lasten. Opdat ieder op eigen niveau mee mag doen. En de sterken kunnen pochen over hun zware 
taak, en de zwakken zeggen, ik ben toch veilig gebleven.

Er was een ver land waar een prinsje als ritueel tien minuten bij een volwassen leeuw moest zijn,
als beproeving en om de geest van de leeuw over te nemen. De prins zei, waarom dan muskus om 
de leeuw tegen te houden om aan te vallen. Daarop zeiden ze het ritueel is niet voor jou.
Tientallen jaren later was er een zware oorlog, de leeuwenprins werd naar het front gestuurd.
Door grote moed ging hij zelf met een onderdaan naar het vijandelijk kamp. Hij bezocht daar de 
tent van de vijandelijke koning. Hij liet zich er aan een wachtpost zien, en steelde een kan met grote
waarde, een kan met edelstenen erop. Hij sloop terug naar eigen kamp. En de volgende dag zei hij
wij willen een overeenkomst met de vijandelijke koning. En zij spraken af. Bij de bijeenkomst zei 
de leeuwenprins, is deze kan toevallig van jou. De vijandelijke koning zei, hij lijkt op een van mij,
een van zijn wachtposten zei, Die man kennen wij wij hebben hem gisteren gezien. De vijandelijke 
koning zei, de kan is van mij ik wil hem terug, en de prins zei, hoe makkelijk jouw 
verdedigingslinie, als vijand ben je krachteloos, als ik een kan kan pakken, wat zal ik dan nog meer 
kunnen. Geef mij jouw eigen koninkrijk en jij mag de kan terug. De vijandelijke koning vol vrees 
voor de grote dreiging stemde in. De leeuwenprins had niet alleen de frontlinie gered, maar een 
groot koninkrijk verkregen. Deze leeuwenprins met exceptionele moed, heeft vele rijken 
overwonnen, en zelfs de moed in zijn vroege jeugd werd gerechtvaardigd.

Paragraaf 19

– Spirituele affirmaties, de alomtegenwoordigheid van God kijkt.
– Engelen zien in de werkelijkheid onze goede bedoelingen.
– Soms verliest men een genadevorm, en door uitspreken corrigeert men.
– Ik accepteer de wet, ik respecteer de wet.
– Ik accepteer de orde, ik respecteer de orde.



– Ik respecteer de autoriteit, ik accepteer de autoriteit.
– Ik accepteer de genade van mijn moeder.
– Ik accepteer de genade van mijn vaderland
– Ook door het leven als plicht te zien, bereikt men de hemel.
– Ik accepteer mijn beschermengel, ik laat haar vrij.
– Ik accepteer de werkelijkheid, ik geef eraan over.
– Ik accepteer de genade van God, Christus, de Heilige Geest.
– Zonder naamconditie, Ik geef mij over.
– Ik geef mij over aan God
– Ik geef mij over aan de godennaam die ik herken.
– Ik volg de godsdienst of religie waar ik mij verwant mee voel.
– Men mag genade aannemen, als men het aangeboden krijgt of uit herinnering.
– Bij Christus, de schapen geven zich over aan de Herder.
– Laat alle rituelen los en geef je aan de godheid over.
– De Almacht als principe, immers een persoon heeft altijd een persoonlijkheid.
– Ik groet Moeder Aarde, zij wil moeder genoemd worden.
– Ik groet de Zon, immers een eenduidige naam.
– Zoals alle goden de overgave aannemen is de zon en de aarde erbij gerekend.
– Ik accepteer de genade die men aanbiedt, als zij een goede bron voor mij kan zijn.
– Moge Aartsengel Michael mij in Zijn genade opnemen als Prins der Engelen.
– Zo is in de hemel, God Almachtige de Koning.
– Door mij over te geven wordt ik gedoopt in de Heilige Naam.
– Als men grote eerbied voor de Almacht heeft, zegt men ik ben ondergeschikt.
– Ieder volk geeft Heilige namen een klank en uitspraak, schenk goede vertalingen voor het gesprek
– In de vergadering hoeven wij niet te bekeren, wij verklaren elkaar onze inzichten.
– Alle religies in de samenkomstplaats der volkeren, worden aangenomen.
– Krishna zei, ik schenk liefde aan hen die toewijding beoefenen.
– Boeddha zei, ik schenk het gewaarzijn, werkelijkheid, niet denken mijn zegen als compassie.
– Christus zei, als herder ben ik alle schapen nabij, en stel mijn leven ervoor, zij geven zich over.
– Aartsengel Michael zegt, accepteer mijn genade, in de ure der verzoeking ben ik u nabij.
– Aartsengel Gabriel, liet mij bij de boeken, zeven vaders met kleuters zien, allen waren blij.
– Wij allen doen de eerste stappen van moeder naar vader, ook als wij het universum ontdekken.
– Het Salomons-oordeel, moge het een spreuk en spreekwoord worden, voor zware oordelen.
– Gods wijsheid Salomo en prediker, Gods liefde het Hooglied. In het oude testament.
– Wij bouwen op en breken af, zoals de Goden van ons vragen.
– Wij onderzoeken het genot, en bij haar grote schade wijzen wij haar af als onderwijs.
– Ik zocht een relatie, en durend gebed schonk mij de namen der goden en godinnen.
– Noem alle zonden, in het daglicht, de engelen der goden zien ons dagelijks aan.
– Een oude traditie zei, als men vergissingen in het oog krijgt, treedt er al een correctieproces in.
– Wij zeggen, wij zijn ondergeschikt aan de Heilige Namen.
– Ik ben ondergeschikt aan de Almacht
– Ik ben ondergeschikt aan God Almachtige.
– Ik ben ondergeschikt aan godin Gayatri

Paragraaf 20

– Bij het zien van een hogere bron in een gesprek zeggen wij Gods-spraak
– Bij verpleegkundigen is het verboden clienten na te reizen.
– De machtigen der Aarde mogen het principe van de Almacht boven hen stellen.
– Genade mag ook aangenomen van de verwante vorm van genade.
– Draken hebben nooit een naam, en zijn altijd onafhankelijk en verbonden met wijsheid.
– In de onderwereld zijn draken de wachters, en kunnen alle gedrochten makkelijk aan.



– In de hemel kent men ten volle en mogen zichzelf blijven.
– In de hemel luisteren de helden mooie muziek, en verhalen hun heldendaden.
– Ik hoorde van een jonge vrouw, dat in de hemel tuinen met mooie dieren bestaan.
– Ik hoorde enkele gelovigen dat men in de hemel met de heiligen aan tafel zit.
– Ik hoorde hen van verre zingen, dat men bij meer dan een aarde, de hemel als lichtwerelden ziet.
– Ik zocht graag de genade van de hemel, als bewijs van hen die door goedheid beloond werden.
– De weg der plicht, men krijgt de juiste plicht aangereikt, en verkrijgt de toegang tot de hemel.
– De vader zei, van dezelfde boom, ook scherpe bewoordingen in een grappige toon, is belangrijk.
– Diplomatie, soms onbedoeld worden wij na enkele zinnen al geoordeeld, toegelaten of afgewezen.
– Wij willen nooit de spotters aanstellen als het middel tot diepgaande overleg.
– Als wij ons volk informeren, wordt ons informatiemiddel soms voor contact gebruikt.
– Bij de United Nations, kunnen wij zelf kiezen voor de inbedding van die speciale ambassade.
– Wij overwegen en raadplegen die heilige bron, over de eenduidige naam die wij dragen.
– Als een moeder die ons de stappen naar de Vader laat zetten, wij vertrouwen op de universele orde
– Wij behouden de eed van Hypocrates, voor de zorg, voor de wet, voor al het belangrijk contact.

Paragraaf 21

– De helden in de hemel, prijzen de engelen voor de grote zware taak die zij gekregen hebben.
– Mijn Echtgenoot werd aangewezen door de oude tradities, zelfs bij geloof in de heilige naam.
– Ik zocht genade, in velerlei gedaantes, en geloofde in de rechtvaardigheid van het verborgene.
– Bij de United Nations, gaven wij de raad van eenheid en volksgetal een gewogen plaats.
– Bij de United Nations, zijn wij de aanspreekpunt voor ons contact met die rijke wereld boven.
– De grootste macht en kracht wordt verbrijzeld door de engelen, en toch loven zij Hen.
– In angst voor verbreking van macht en lynchen accepteerde ik het principe van Almacht.
– Iedere natie koos een afgevaardigde voor de samenkomstplaats der religies.
– Wij noemen alle naties het huis van hen vaderland.
– Wij noemen alle religies het huis van hun heilige naam.
– Wij kozen volgens de grondwet een religie waar wij ons verwant mee voelden.
– Wij zonden onze slimste geesten, filosofen en hartelijkste gelovigen, naar die vergadering.
– Bij die Heilige naam, viel mijn wil, de tijdmeting, en mijn angst weg, voor vertrouwen.
– Zoals de Heilige naam, de beproevingen uit het leven koos, als toevallig en oorzakelijkheid.
– Wij hebben de noodzakelijkheid van ademen, eten en drinken. Wij zijn nederig.
– Bij de vikingen leerde ik dat zachte mannen in de hierarchie geen bedreiging zijn.
– Bij de zigeuners leerde ik dat het vervloekte volk bij god toch mag zijn.
– Bij de indianen leerde ik de dagelijkse plicht welke vorm ook.
– Bij de joodse nederzetting leerde ik dat de diaspora toch bij God zijn in hun verdruktheid.
– Bij de chinezen leerde ik dat de draken zonder naam, de wachters zijn ook in de onderwereld.
– In het lage land leerde ik dat men door het lot en leed nederig worden gehouden.
– In het land der engelen leerde ik de goddelijke wil aannemen.
– In een mooi gebed leerde ik zeggen. Uw wil geschiedde, bij de Heilige naam.
– Het grootste geschenk van hoge functies verkregen is het gebed van overgave aan de heilige naam
– Als deugd koos ik een zuiver hart, De heer koos rechtvaardigheid als grootste deugd.
– Als wijsheid, wees ik dagelijks naar geluk, Als liefde bond ik mij aan de heilige naam.
– Bij overgave aan de Almacht, werd ik van binnen bevestigd.
– Bij overgave aan de godheid, werd ik opgenomen in de gemeenschap.
– De vrees voor overgave, men vraagt eerst om toestemming.
– Laat alle rituelen los en benut een gebed van overgave.
– Het zwaarste oordeel, vergelijkbaar met Salomo, gevraagd aan de Almacht, vrezen wij de straf.
– De vraag over intelligentie en legitimiteit, de goden oordelen zelf.
– Een oorlog zonder misdrijf, de goden wekken ze van buiten. Wij kiezen diplomatie.



– Experts oordelen vaak op een klein gesprek, immers zij doorzien onze motivatie in hun kennis.
– Zoals de groten der Aarde, wij loven de wijsheid van een mensenkind.
– Zoals de Helden die de kennis verkondigen, geen woord keert ledig weer.
– De geliefde Johannes, verkreeg inzicht meer dan hen.
– Zoals Andreas zijn evangelie beloofde in de tijd der bestemming.
– Wij noteren alle inzichten in een mooi boek, bij de Heere behoudt ieder zijn eigen naam.
– De Heilige Geest, zonder woorden, zonder oorsprong werkte hij dagelijks voor de Heere.
– Eer Abraham ben ik, zei de Heilige Geest.
– In de hemel trouwens zij niet en worden niet getrouwd, een kind zei, niet met mensen op aarde.
– Het paradijs, de hemel, het hof van eden. Een hemel op aarde, een hemel in de heerlijke plaats.
– Vrezend voor de oordelen over scherpe Humor, zag ik haar als verbaal instrument.
– Bij het levensoordeel, ze vragen, accepteer je het leven, de genade, het oordeel, de toevlucht.
– Bij de geboorte, vroegen zij, mogen wij je redden als je het zelf niet meer kan en lukt.
– Ik voldeed mijn plicht in het leven en werd bij het oordeel gerechtvaardigd.
– De Heer schept materie net zo gemakkelijk als het bewustzijn en de ziel.

 
Paragraaf 22

– De felbegeerde vorm van gebedsovergave aan Christus, schenkt hem de rol als Herder.
– De felbegeerde genade, die door Christus wordt ontsloten door moed en oprechtheid te tonen.
– Wie is er in de hemel geklommen, en in de rivieren der tijd, het is Christus.
– Christus als sterkste hoeft zich niet te bewijzen, en koos Rechtvaardigheid als deugd.
– Is het rechtvaardig dat sterke schouders zware lasten mogen dragen.
– Is het rechtvaardig als ze in de hemel hoog opgeven over hun zware mooie taak.
– Is het rechtvaardig, dat de zachtmoedigen de voorgestoelten kregen.
– Is het rechtvaardig, dat ieder christen zijn werken op eigen naam krijgt benoemd.
– Is het rechtvaardig, dat zij die zwak zijn, door inclusiviteit toch mogen bestaan.
– Is het rechtvaardig, als het leven feilt, het vangnet zo bijzonder is.
– Is het rechtvaardig, als zij die al opgegeven zijn zich ook aan Christus overgeven.
– Is het rechtvaardig, als het recht van de sterkste geldt, en Christus die is.
– Ik zocht het hoogste koninkrijk, en rechtvaardigde haar door de orde van meden en perzen.
– Ik zocht de legitimiteit van de macht, en zag dat zij onder voorwaarde werden bevestigd.
– Ik zocht de voorwaarde van macht buiten hen, en vond de orde van meden en perzen.
– Zij accepteerde het koningschap, en vol liefde beloofde ze god’s bijstand.
– In de regering, wikten ze over de hulp van God bij hun regering, immers namens het volk.
– Ik wikte over veiligheid bij iedere God, en mocht ook alles aan Jezus Christus geven.
– Wie is er die onverschrokken held, die als taak alle plichten van de Heer afkomstig doet.
– Ik keek in de hemel, en de helden vertelden trots, dat de Heer op eigen niveau werkte.
– Ik keek in de hemel, en zag vele zachte en zwakken, de Heer loven over zijn liefde.
– Ik keek in de hemel, en herkende veel van mijn geliefden, ik vertelde hen over God.
– Ik keek in de hemel, ik hoorde hun angst over hun grootste geliefden die de genade vreesden
– Zo zeggen ze, er zijn er altijd in de hemel en soms in de hel, over aller voorouders.
– De verloren geluk uit de jeugd, soms door een spirituele affirmatie hervonden.
– Ik zocht de liefde op vele plaatsen maar vond haar bij de verlosser.
– Wikkend over relaties, voldeed ik eerst aan mijn plicht en werk.
– Wie kijkt er in de ogen van zijn kinderen, en zegt mijn bloed stroomt ook in hen.
– Wie heeft er een relatie en spreekt af, als wij niet meer praten mogen wij dan kleine dingen geven.
– Wie heeft er een relatie en spreekt codewoorden of frases af, voor die moeillijke momenten.
– Wie heeft er een relatie, in gebed aan god gevraagd en zegt, van god kan een mens niet scheiden.
– Ik sprak af in de jeugd met de Heer, dat ik mijn werk ook eerst in getrouwheid wilde voldoen.
– In de jeugd vroeg ik de Heer mij zuiver te houden, tot het moment dat de genade mocht intreden.



– Ik gaf mij in gebed aan de Heer over, een ander vroeg mij haar te annuleren, toch gold zij.
– Wikkend over al mijn onderdelen en het aantal, zocht ik alle genadegebeden.
– Wikkend over mijn genade, zei ik, ik accepteer de genade, de inwijding ,initiatie en doop.
– Ik zei Heer ik belijd uw naam, als werkgever, als verlosser, en als toevlucht.
– Ik zei Heer ik belijd uw naam, als overgave, overdracht, en alle genadevormen.
– Ik zei Heer, velen vrezen de genade, immers hun zelfstandigheid telt, wees hen nabij.
– Ik hoorde mijn vader driemaal zeggen, neem de genade aan, zonder uitleg te geven.
– Ik hoorde mijn moeder zeggen, Je staat altijd al onder genade.
– Ik reisde door vele werelden, en zag dat ieder spreektaal bezigde, ik paste mij aan.
– Als grote wijsgeer, overtuigde ik anderen door het geschreven woord. Zelfs zonder toehoorder.
– Als grote wijsgeer, in het geheim voldeed ik mijn plicht en werk, naar behoren.
– Als grote wijsgeer, werkte ik in eenvoud als mijn plicht voor een nederige organisatie.
– Als grote wijsgeer, mijn plicht voor buiten voldoend, mocht ik eigen plicht als wijsheid voldoen.
– Als lidmaat der groten der Aarde, voldeed ik de kostprijs als belangeloze wijsheid in domein.
– Als lidmaat der groten der Aarde, Was mijn schrijven voor anderen zonder kostprijs.
– Als lidmaat der groten der Aarde, onderzocht ik de wijsheid van God, en talmde niet bij schrijven.
– Door mij aan Jezus Christus over te geven, verkreeg ik de kostbare plaats in zijn kudde.

Paragraaf 23

– Ik accepteer de Heilige Geest.
– De orde van meden en perzen worden bewaakt door een toegewezen aartsengel.
– Wij zien bij het koningshuis God ook boven ons, immers niemand is onafhankelijk.
– Bij grote macht waren wij bang te verliezen, en gunden het principe Almacht boven ons.
– In het rijk van God ben ik geen dier of roofdier maar een dienaar van God.
– Bij het oude testament zegt Daniel, als zij niet meer voor God buigen, ben ik daar.
– Ik zocht allerlei genadevormen, en van iedere genade werd ik meer gelukkig.
– Het menselijke doel, durende geluk, vrede, en betekenis.
– Ik zocht in de oceanen, de vissen speelden met elkaar.
– Ik zocht in de hoogste luchten en de vogels waren frank en vrij.
– Ik zocht in mezelf, en zag die Goddelijke wil, van buiten bevestigd.
– Ik zocht in de koninkrijken der Aarde en zag overal hun goede wil.
– Ik zocht in de religies, en vond overal de wijsheid van het levensdoel.
– Ik onderzocht mijn plicht, en door werk verkreeg ik die gulden genade van het eeuwige behoud.
– Door wijsheid te onderzoeken, zag ik in al het bestaande een wijze les.
– Door liefde als van God te zien, zag ik iedereen zoeken naar die heilige bron.
– Is er een mens, die niet bestaat, weet dan dat ik hen wel zie bestaan.
– Is er een patient die ongehoord blijft, weet dan dat Florence Nightingale hen dagelijks hoort.
– Is er een slimme geest die zijn begrippen ziet veranderen, was ze schoon met aandacht.
– Ik zocht naar het hoofd van het Universum, Ik zag als het Heilige Ras, Christus schijnen.
– Wie is de koning van het Heilige Ras, is het Immanuel, Jezus Christus de gezalfde.
– Wij herkennen overal naastenliefde, wijsheid, en overgave.
– Ik zei, ik talm niet met overgave, alleen angst voor gebrek aan vertrouwen houdt mij tegen.
– Ik zocht de hulp der heiligen, ik zag Ghandi, Bala devi, en enkele anderen in het openbaar reizen
– Ik zocht dagelijks de relatie met de goden, en de mooiste engelen lieten zich mij zien.
– Ik zocht in het schoonheid van onze mensheid, de romantiek, die als liefde van de ziel scheen.
– Als een goede hond die getraind is blinden te leiden, zo leidde de Hoogste Heer mij.
– Als een dienaar van het geloof, zei ik hier, ik ben ondergeschikt, zei ik daar ik geef mij over.
– In alle talen, hoorden zij mij in de moedertaal spreken, en sprak ik hen over wijsheid.
– Ik wees hen over de zachtheid van de vrouw, ik wees hen over de onvoorwaardelijke genade.
– Ik wees hen over de man die zelf kosten draagt en niet aan God laat zonder reden.
– Ik wees hen over de leeuw van het koninkrijk, als cheetah, en zei ik ben een dienaar van God.



– Ik wees hen over roofdieren die hun zwakte niet tonen, en toch overwonnen zij  mij.
– Ik wees hen over hen die mij onderwierpen ook al bij spel,en liet ook de engelen mij onderwerpen
– Ik zei ik draag de regie over aan Brahman, en zei tegen iedere godheid jullie hebben de regie.
– Overal zocht ik die edelsteen en vond die in ieder gebed, die mij zij aanboden.
– Overal zocht ik dure genade, en als zij mij schonken herhaalde ik haar met eerbied.

Paragraaf 24 

Zoals het verhaal van een prinsje die op vierjarige leeftijd al heel assertief was,
met enkele opmerkingen zijn wachtposten en anderen kwalijk in hun hart raakten.
Zij vonden het heel vervelend, en het koningshuis zei, hij moet een sterk karakter krijgen
als vorst heeft hij dat nodig. Door een coup werd het prinsje op vijfjarige leeftijd weggehaald
immers hij had de macht van het woord. Binnen vier uur erna werd hij gedood door een gifbeker
De vraag over dat prinsje, hij mocht naar de hemel, immers zijn ouders gaven hem als plicht 
die assertieve houding.

Een andere prinsje die op drie jarige leeftijd heel depressief en somber was, en geen feest wilde
en ook niet bij familie op bezoek, ook niet bij broers en vaders. En toen hij zijn moeder in 
galakleding zag, zei hij waarom ben je niet volgens goede normen geheel gekleedt. Uiteindelijk zei 
hij dan is het goed om de anderen ook te zien, en met een goede auto werd hij erheen gebracht,
maar onderweg, door een oorzaak stapte hij uit de auto, sommigen zeggen de bestuurder,
de anderen een ongeluk, immers de sloten zijn altijd dicht tijdens de reis. Deze prins is toen bij het 
gewone volk opgevoedt, onder een naam die niemand kende. Zo ver wij weten heeft hij toch een 
mooie leven gehad.

Bij de vikingen was er ook een zachte jongen, hij was niet geinteresseerd in status, strijd of de gunst
van mooie vrouwen. De vrouwen werden dan door de sterksten benut en toegewezen. En de 
vikingen streden door op vol water over peddels en boten te lopen, als krachtmeting, en trainden 
dagelijks voor de strijd. Deze zachte jongen op een bepaald moment vroeg zich toch over liefde af, 
en een van de sterke vikingen wees hem een lieftallige vrouw toe, tijdens de liefde huilde zij,
zij wist dat hij geen liefde zocht, maar zij was toch verplicht door de sterke viking. Hij begreep dat 
liefde en vriendschap, dat vriendschap belangrijker is. Daarna was hij weer de zachte jongen die 
eigenlijk de vriendschap met hen allen had. Hij was daarmee ook een vriend van god Odin en godin
Freya.

Zoals de uitdrukking dat zij die in de hemel van hun beloning mogen genieten, als zij door genade 
of door goede daden zijn toegelaten. Zoals zij die in de hemel zijn hun geliefden op Aarde mogen 
bijstaan. En zij die als heilige tijdens het leven voor God hebben gewerkt, in de hemel in dezelfde 
intentie alle gelovigen mogen bijstaan. Immers zij hebben op Aarde voor God gewerkt, en mogen 
dat in de hemel doorzetten. Deze verklaring staat toe dat heiligen vereerd mogen worden. En als zij 
in de hemel zijn, ten volle kennen, zoals zij bij God aan tafel zitten. Zij die door de genade die 
eeuwige beloning hebbben gekregen mogen hun geliefden op Aarde bijstaan, en zij die als Heilige 
hebben gewerkt mogen alle gelovigen op Aarde bijstaan. Zo vragen wij om de genade van alle 
Heiligen, immers zij schenken hun wijsheid, liefde, en de verbondenheid met God. Zoals wij van 
onze geliefden in de hemel horen dat zij daar zichzelf mogen zijn. Zij vaak willen helpen maar 
hopen de toestemming te verkrijgen hen bij te staan, immers volwassenen respecteren elkaar.
Zo helpen de heiligen in de hemel ons ook uit hun eigen verbondenheid met God.

Zo zien wij allerlei series op de televisie over projecten waarbij een aparte dimensie wordt gebruikt
om op afstand situaties te beinvloeden zoals stranger things. Waarbij het grote gevaar is dat de ziel 
van die agenten wordt gestolen, en ze door manipulatie door demonen gebruikt kunnen worden.



Waarbij zowel de informatie uit het geheugen van die agenten gebruikt wordt, als hun ziel op andere
plaatsen wordt gebruikt voor een interventie. Die dan altijd een hoge agentpositie verkrijgen.
Zulke projecten zijn dus een zwak punt van die zogenaamde projecten.

Zoals de opmerking dat mensen met hun geest voordeel zoeken, immers het denkvermogen is 
gekoppeld aan iedere mogelijke vorm van voordeel. Waardoor voordeel bij slechte intenties wordt 
vergroot. Immers zij die met het hart leven en kwalijke intenties hebben door anderen gecorrigeerd 
worden. Waardoor alle zogenaamde vijandelijke machten door de geest hun voordeel hebben ook in
de acties die zij doen. Het hart overal in het universum bij volledige acceptatie door levenservaring 
tot het goede worden gebracht, in lijn met tevreden, vrede en wereldvrede.

Zoals wij kijken naar kernenergie, zij wordt tienduizendjaar opgeslagen, maar wij kijken naar de 
herwinwaarde. Niet alleen de halfwaardetijd, maar ook dat het binnen het ecosysteem weer voedsel 
wordt. Bij kolen veertig jaar, bij gas zeventig jaar en bij kernenergie honderdtwintig duizend jaar.
Naast het argument als onze kerncentralen van buiten worden geraakt, de planeet lange tijd 
onbewoonbaar is. Bij het grootste gevaar ze onze planeet als mechanische mijnbouw exploiteren.

Paragraaf 25

– Kraaien en zwarte vogels komen van saturnus, en niet van den boze.
– In het denken kan men God en de Aartsengelen vragen om wakker te worden.
– Als men ‘s ochtends wakker wordt is het in de werkelijkheid.
– In de werkelijkheid vindt Brahman jou in plaats van andersom.
– Ik gaf mijn bestaan aan God Almachtige.
– Ik vroeg God Almachtige ten huwelijk.
– Ik accepteerde mijn plaats in de orde.
– Als ik naar de blauwe lucht kijk zie ik de liefde van moeder Aarde.
– Als ik naar jonge kinderen kijk zie ik hun gedaante die de Schepper geeft.
– Allerlei zorgen kwellen mijn leven, tot ik haar aan de Schepper gaf.
– Men zegt het gebed van overgave en overdracht overstijgt ieder ritueel.
– Bij de herder heb ik nog mijn leven,
– Bij de koning ben ik nog burger,
– Bij het verbond, heb ik nog vrije wil.
– Bij volledige overgave, heb ik niets meer.
– Ik geef mij over aan mijn beschermengel.
– Ik geef mij over aan de Heiland.
– Ik geef mij over aan de godheid waar ik mij verwant mee voel.
– Alle gebeden worden innerlijk bevestigd.

Paragraaf 26

Zoals het heilige oordeel van verre, een oordeel om de zielen te keuren en bij hun genade te 
bevestigen. Zo las ik in de reglementen dat er voorwaarden zijn, als ze die houden blijven ze in het 
oordeel en krijgen hogere genade.

Een van deze voorwaarden in noodzakelijkheid, immers het lichaam heeft voedsel nodig, 
drinkwater, de andere gevoelens die dwingend worden na verloop van tijd.

Een andere voorwaarde is dat als men het hart volgt men ook in het oordeel blijft, immers gevoelens
worden door moeder aarde in het hart opgeroepen, en de intuitie is door de schepper als bron in het 
leven gelegd.



Als men binnen het heilig oordeel wil blijven, en hoger wil komen zijn deze voorwaarden de 
richtsnoer, immers als men in het oordeel een handeling fout doet, wordt men al teruggebracht en is 
de hoogte van het oordeel op dat moment geldig.

Zo pochte een volk dat ze het heilig oordeel gebruikten om hun koningin te vinden, en een zwakke 
jonge vrouw zich erop beriep, zij vond natuurlijk deze voorwaarden, en bij monde van het oordeel 
is zij nog binnen het heilig oordeel. Welke genade zij bereikt heeft. Ze kent de Almacht en de 
Alschepper. Als een soort van vrije wil die steeds kleiner wordt.

Zo is er ook een variant bij een duur volk, zij creerden een virtuele film, en beloofden iedereen die 
de films zou zien, en drie dagen bleef leven, om een groot bedrag aan goud te krijgen.
De voorwaarde van deze film, die ze tot wanhoop drijft, en tot het vergiftigen van de ziel.
Zou men zich voor de film aan de Almacht overgeven, begrijpt men vijf sleutel elementen, als het 
bewustzijn die niet schouwt worden alle andere elementen geweldloos. Immers men bindt dan niet 
met bepaalde manipulaties. Dus overgave aan de Almacht laat men door de film komen.

Zoals men in de bijbel leest over de boom van kennis van goed en kwaad, men de geestelijke kennis
ermee bedoelt. Men natuurlijk kan denken, en de grond van wat men denkt door deze kennis wordt 
ontsloten. Omdat de meesten deze kennis hebben opgesnoept, men hun reikwijdte van denken heeft.

Als men er los van wil komen, door te mediteren, aandacht in de werkelijkheid, de waarnemer, de 
waarneming en het waargenomene een maken in eenheid, men door deze meditatie het karma 
verbrandt, en de kennis van goed en kwaad. Schouw dus alle visioenen en kies desgewenst een 
gebedshouding tijdens deze meditatie. Door deze kennis te verbranden in het daglicht, men 
langzaam vrij komt, en ook door de goden beloond worden met genadegebeden, engelenbrood, en 
nectar. 

Zoals men in religie vaak zegt dat zowel de aartsengelen als de hindu goden
niet alleen hun zogenaamde functie behartigen maar ook alle andere rollen.
Zoals Aartsengel Michael, zowel soldaat, held, genezer en boodschapper is
en dus niet de rollen alleen door andere of enige aartsengelen wordt behartigd.

Zo zijn dus ook de Hindu goden, die alle rollen behartigen. Dat vishnu zowel
onderhouder van het universum is, en onderwijzer, genezer, en de soldaat als beschermsoldaat.
Zo is het dat Durga voor haar volgelingen niet alleen de strijd wint, maar ook
een baan schenkt, ook buiten het gevecht, mensen geneest en onderwijst.

Zo zeggen ze dat de Aartsengelen hun eigen functie hebben gekozen, en sommigen
zoals Michael en Gabriel hun naam bekend maken, als ijkpunt voor mensen
heiligen en engelen, en er ook aartsengelen zijn die zonder naam werken.

Immers de aartsengelen zonder naam, weten zelf waar ze willen helpen,
en omdat ze hun kracht en ziel van God hebben gekregen in gods bestel
een legitieme functie hebben. Aartsengelen hebben dus zowel de keuze om 
hun naam bekend te maken, als ook hun functie in stilte te voldoen.

Zo zijn er natuurlijk ook engelen die in dienst van de Heer of andere aartsengelen zijn
en hun eigen verlangen bepaalt welke functie in de orde ze krijgen.
Deze engelen zoals de ziel altijd alles op zichzelf betrekt en mensen daardoor
aan hun naam gebonden zijn, al vanaf de vroege juegd, aan de wil van god verbonden is
zij voeren dan de engelentaak zuiver uit, zonder verschil of ze bij een aartsengelen



of de naam van de Heer horen.

Zo heb ik een engel ontmoet die Isael heet, die geen betekenis heeft buiten het christendom
die graag alle mensen een gebed schenkt om de genade aan te nemen,
 zoals Christus ons leerde dat ieder mens vergeven wordt, verzoend wordt en de genade
mag aannemen en met anderen delen.

Paragraaf 27

Zoals wij natuurlijk als ideaal hebben om als wereld vredevol te leven, zonder oorlog zonder 
geweld zonder nare politieke spelletjes. En de united nations hierdoor gesticht is. Men de autoriteit 
van de united nations serieus neemt. Als het verlengde hiervan willen we natuurlijk dat de 
vredesmacht of die bij de navo of de united nations ligt als internationaal gebruiken. Als er oorlog 
komt dat wij niet alleen staan. Als verlengde hiervan is het een manier om het wereldwijd te 
implementeren een defensie abonnment. Zoals voor ziektekosten en andere verzekeringen de kosten
worden gedeeld door de premie die overal afhankelijk is van de totale overhead aan kosten.
Een defensieabonnment als voorbeeld voor driehonderd landen, naties of regio’s een kostenprijs per
land heeft, als bijdrage aan de zogenaamde defensiemacht. Deze landen zouden ze oorlog krijgen, 
hiervan gebruik kunnen maken. En troepen worden geleverd voor de strijd. Zoveel als mogelijk is 
om een land te verdedigen. Men kan natuurlijk de vorm en de schema ervan vrij bepalen.
Zodat een troepenmacht een land met abonnement verdedigt met zowel land, zee, als lucht 
krachten.

Als nou twee landen met een abonnement een oorlog zouden krijgen met elkaar, is er altijd 
bemiddeling door een hoog gerechtshof. Dat betekent dat abonnementen niet tegen elkaar worden 
uitgespeeld. Immers in de voorwaarden staat dan dat er bij abonnementen wordt bemiddeld, met een
verplichte oordeel. Een oordeel kan dan natuurlijk kijken welke van de twee een legitiem argument 
heeft, en eventuele sancties afspreken.

Een abonnement wordt natuurlijk geactiveerd door de coordinatie van de defensiemacht die dan 
toebedeeld kan worden. Waardoor de abonnementskosten bepalen hoe groot de wereldwijde 
defensie macht mag zijn. En soldaten kan trainen en alle mogelijke vormen die erbij betrokken 
worden.

Deze manier van defensie geeft het minste overhead voor landen waardoor ze meer staatsbudget 
overhouden voor andere overheidsdiensten, deze manier van defensie de grootst mogelijke invloed 
is om landen veilig te houden.

Het abonnement kan natuurlijk verschillende kostprijzen hebben, als voorwaarde. Bijvoorbeeld per 
miljoen inwoners, het landsbelang in de regio, waarbij deze abonnementskosten door dit globale 
leger wordt gebruikt om soldaten te trainen, middelen aan te schaffen et cetera.

Paragraaf 28

Zoals wij allen de grondwet kennen die door een land wordt aangenomen om de basisrechten te 
beschrijven. Deze grondwet artikelen kent als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gender 
voorkeur, en het recht op het kiezen van een godsdienst of religie voor toewijding en devotie.

Zoals dze grondwet bepaalt welke vrijheid mensen hebben om het leven te leven zoals ze willen.
Men zegt als je je aan de grondwet houdt je in ieder geval veilig bent.



Als verlengde hiervan met een grondwet die niet alleen het grondrecht beschrijft maar ook een 
bepaalde mate van plicht. Ik noem als voorbeeld als je ziet dat een blinde wil oversteken, en je 
vermoedt dat het fout gaat, dat je een helpende hand biedt.

Als verwoording in de grondwet is het dan dat mensen verplicht zijn om ongelukken te voorkomen, 
en misschien ook binnen de mogelijkheden en de persoonlijke verantwoordelijkheid dat je 
misdrijven behoort te voorkomen.

Deze grondwet als plicht natuurlijk ook een bepaalde tekstuitdrukking nodig heeft om de kaders te 
bepalen. Door deze grondwet die dan ook als plicht geldt laat je mensen met de kiesgerechtigde 
leeftijd ondertekenen dat je je eraan houdt. De kiesgerechtige leeftijd omdat je belooft de grondwet 
als recht en plicht te erkennen, en als leeftijd omdat mensen dan het inzicht hebben wat het 
betekent.

In de grondwet als plicht staat dan ook dat bij monde van de wet alle wetten gelden, en men erop 
aangesproken mag worden. Daarnaast staat dat de mens naar vermogen de wet moet kennen.
Waardoor mensen tijdens hun leven de wet moeten leren kennen, Of zij dat met een boek uit de 
bibliotheek doen, of normen en waarden aannemen in de opvoeding is dan een secundair belang.

Als mens de grondwet ondertekent beloven zij natuurlijk zich aan de wet te houden, waarbij bij 
monde van de wet mensen aanspreekbaar zijn, zoals ook door de politie. Waarbij een rechter bij een
proces als standaardvraag kan stellen, toen u de grondwet als plicht aannam, wist u toen wat die 
voor u betekende. Met de verklaring als iemand de wet niet begrijpt geen opzettelijk misdrijf heeft 
gepleegd.

Deze manier om de grondwet te ondertekenen op de kiesgerechtigde leeftijd door griekse filosofen 
is bedacht, en dit een beschrijving is in het verlengde van onze eigen wetgeving en bestuur.

Paragraaf 29

Wij kennen natuurlijk allemaal de boze zoals die in het christendom wordt genoemd,
Zoals de Boze een mensenmoorder is, en tegen de Rechtvaardige Heer is.

De ene noemt hem een gevallen engel, de ander een duivel.
Zoals een gevallen engel vroeger wel bij God hoorde maar door een oorzaak of boos of bang is voor
de Heer en als tegenstand gaat werken.

Als dan de duivel heel lang tegenstand biedt, dan zegt God dat hij zijn tijd om bekeert te worden 
heeft gehad en eigenlijk als hij geen inkeer kreeg wel de straf krijgt
Zoals de christenen geloven dat hij dan van de Aarde naar de Hel wordt gebracht.

Zou de boze zich bekeren bij een gesprek met God, dan zou hij als gevallen engel terug mogen in de
functie van engel. Als de duivel tot inkeer gekomen weer engel wil worden, en instemt dat hij door 
God wordt schoongewassen, dan kan hij met zijn engelen lichaam tot in de eeuwigheid voor God 
werken.

Als de duivel een gesprek krijgt met God, en bij God vragen niet het juiste antwoord geeft, kan God
beslissen om hem van een gevallen engel tot een geest te maken.



Een geest is in gods bestel onder de mens omdat de mens soms de genade aanneemt of het goede als
doel neemt. Een geest is dan gebonden aan zijn eigen belang, en volgens de hindu beschrijving 
behartigt hij zijn eigen belang met het eigen belang van zijn volgelingen. Een noot dat mensen altijd
beter in God kunnen geloven omdat die rechtvaardig is, en ziet wanneer ons eigen belang niet goed 
is.

Een geest kan natuurlijk als die wederspannig is, tot een demoon worden, die door de aartsengelen 
altijd naar de hel worden gebracht.

De duivel dus als die zich bij het gesprek met God zich niet bekeert, wordt een geest en geldt niet 
meer onder de engelenrechten. Waardoor alle engelen de mensen mogen redden zonder nog 
tegenstand te hoeven dulden. Immers engelen hebben in gods bestel allemaal een 
verantwoordelijkheid.

Zou dus de duivel als gevallen engel in de agenda van God mogen kijken, is het van God een teken 
dat hij zich nog mag bekeren, zou God met de duivel een gesprek aangaan en de duivel geen liefde, 
toenadering tonen, kan God kiezen zijn engelschap tot een geest te verlagen, waardoor hij bij God 
niet meer in de agenda van de gelovigen mag kijken, en overal vervolgd mag worden.
Paragraaf 30

Zoals wij de eed van Hypocrates kennen voor alle doctoren en medisch geschoolde experts, het een 
vraag is van lagen uit de samenleving en gemeenschap om deze eed uit te breiden.

Wij noemen natuurlijk de politiewet, waar mensen met een misdrijf onderzocht worden op hun 
motieven, hun bekentenis en hun wetenschap van het geweten.

Wij noemen de verpleegkundigen die medicatie mogen toedienen en de bijwerkingen mogen 
controleren.

Wij noemen de regering die vaak wel de juiste intentie heeft maar bij vage gebieden soms aan de 
verkeerde kant zit, zoals dubbelfuncties en dubbele belangen.

De eed van Hypocrates zou dan gelden voor alle functies met een verantwoordelijkheid in 
medische, politieke, of politionele betekenis.

Als deze eed van Hypocrates dan zou worden afgenomen, bij ieder dienstverband, dan zou dit een 
leidraad zijn om praktijken te voorkomen. Als eed van Hypocrates inhoudelijk bekend aan doctoren 
waardoor het een vraag wordt aan het echalon binnen onze samenleving. Immers er zijn velen die 
wel goede bedoelingen hebben maar de grens soms geen duidelijke lijn is. Waarbij deze eed ook 
betekent dat ze elkaar erop aanspreken, en fouten sneller worden ingezien en door gegeven.

Paragraaf 31

Wij kennen natuurlijk de wetgeving over mensen die geen baan hebben, geen mogelijkheid tot werk
hebben. Een medische handicap hebben om na hun arbeidsmatige leeftijd zijn, de ouderdom

Wij kennen de wet die dan bepaalt dat zij een bestaansminumum behoren te hebben. Wij noemen dit
een menswaardige manier om zij die geen mogelijkheid hebben toch in de samenleving en 
maatschappij een plaats te geven.



Soms door het doel van de regering het moeillijk is om een betekenis eraan te geven. Noem de 
overheid die het individu belangrijk vindt en de plicht geeft om zijn best te doen, zowel baan als 
andere kenmerken.

Als deze moeillijkheid bij de regering leidend is wil je het bestaansminimum anders benoemen.
Men noemt dat geld geen fiducaire eenheid maar een punten systeem.

Waarbij als geld een punteenheid representeert men geen kapitaal of tegenwaarde erin benoemt 
maat de mate waarmee iemand door werk of anderszins door punten hun wensen mogen vervullen.

Omdat punten niet aan tegenwaarde gebonden is, kan het makkelijker inzichtelijk zijn dat we zij die
geen werk hebben toch een punten aantal geven. Noem het sociale huurwoning, noem het 
ziekenfonds, noem het punten om de supermarkt te betalen, de drogisterij.

Deze punten zijn dan de vertaling van het bestaans minimum. Waarbij dus de directe betekenis is 
dat ze een aantalpunten krijgen om hun leven te voorzien van het noodzakelijke en nodige.

Een punten systeem vertaalt dus de vraag binnen de samenleving, los van de waarde van arbeid of 
geld. Binnen arbeids contract of kapitaal.

Een manier om dit punten systeem te implementeren is dan natuurlijk het vergelijken van beroepen 
op verscheidene niveaus, noem het opleidings niveau, noem het werkevaring. Waarbij je dan ziet 
dat zij die zich meer inzetten ook meer punten krijgen, waarbij punten dan de representatie zijn om 
in meerdere of mindere mate wensen te vervullen. Noem het onderhoud van geliefden, noem het 
een begeerd object zoals een televisie of auto.

Een puntensysteem is dan de vertaling om in de gehele samenleving zij die veel doen meer punten 
te geven, en zij die niet mee kunnen komen een basispuntenverzameling te geven.

Waarbij een voorbeeld van implementatie in directe zin is dat alle uitkeringen voor ziekte armoede 
of ouderdom een basisuitkering worden zonder onderscheid van zwaktevoorwaarde.

Men krijgt dan als bijstandsuitkering, als wao-uikering en aowuitkering dan een basisuitkering.
Die vooraf bij de belastingdienst wordt toegekend, zoals wij kennen van de reglementen van 
toeslagen. En het jaar na de toekenning wordt gecontroleerd door de opgave van eventuele andere 
inkomensbronnen.

Als deze basisuitkering het bestaansminimum als ijkpunt heeft zal de uitkering niet aantrekkelijk 
zijn voor zij die of werken of een ander inkomensbron hebben.

Als deze uitkering als basisuitkering genoemd wordt, zal het contrast en het vooroodeel verminderd 
worden. Als noot aan de regering dat alle inzichten voor studie doeleinden gebruikt mag worden.

Het verschil tussen een basisuitkering en basisinkomen is dan dat de uitkering voor alle zwakkere 
groepen gelijk is, en dat een basisinkomen voor alle inwoners een gelijke inkomensbron zijn.

Een basisinkomen bij bijvoorbeeld de vvd op commentaar stoot, en de basisuitkering natuurlijk een 
links belang en christelijke belang vertegenwoordigen. Immers de bijbel vertelt ons dat zij die zwak 
zijn en zij die geen inkomen hebben als inclusiviteit in de maatschappij gelden. Zoals de sterke 
schouders dragen zware lasten, en zij die de genade aan nemen allemaal gelijk beloond worden.



Paragraaf 32

Wij kennen voor ieder mens de plicht en verplichting in het leven als leidend. Wij vertellen 
kinderen dat ze hun best op school moeten doen, wij vertellen jongeren dat zij een beroeps groep 
moeten kiezen als opleiding en dat zij serieus aan hun leven moeten werken.

Voor zij die werken is de plicht makkelijk te zien, namelijk binnen de kaders van hun opleiding en 
arbeidscontract.

Als wij dan kijken naar een groep zoals de psychatrie, velen door hun aandoening door de 
onvoorspelbaarheid ervan geen werk kunnen vinden, of niet mogen aangaan.

Zij hebben dan niet de arbeidsveplichting, maar worden binnen een andere verplichting ingedeeld.
Noem hun dagbesteding als plicht, noem hun medicatie als plicht.
Voor hen is het dan belangrijk om te weten dat plicht een ruim begrip is.
Immers zij die werken besteden tijd en aandacht, zij die zonder belang werken hebben hun aandacht
en tijd. Zij die dan dagbesteding hebben ook al is het geen directe bijdrage aan de 
arbeidsmaatschappij dat zij dus wel meetellen en hun plicht daardoor ook volwaardig is.

Dit betekent dus dat alle ziektegroepen een benoemde manier van verplichting mogen dragen met 
de betekenis dat zij door hun tijd die eraan besteedt wordt wel voldoen aan het plicht.

Dit is dan voor de samenleving een handvat om ieder lid van deze samenleving in een bepaalde 
mate aan plicht een beschreven onderdeel van de maatschappij te laten zijn.

Dat het woord plicht dan een ruimere betekenis krijgt, immers niet alleen arbeid, maar ook tijd, ook 
bezigheid, ook doel en andere maatschappelijke voorwaarden.

Men dus bij deze ziektegroepen mag zeggen, je hebt geen arbeid als plicht, maar wel het innemen 
van medicatie en het bezoeken van dagbesteding. Waarbij ze gestimuleerd mogen worden dat het 
een legitieme vorm van plicht is en ze volwaardig mee doen in de samenleving.

Paragraaf 33

Zoals wij bij ziektegroeperingen zien zoals kanker, zoals de psychiatrie dat ze  klachten over hun 
welbevinden on combinatie met hun aandoening hebben.

Noem de client die stemmen hoort en vaak zegt dat ze hem uitschelden, noem de kankerpatient die 
het gevoel heeft dat zijn lijf in de brand staat.

Omdat clienten vaak geen woorden kunnen vinden om verbaal te beschrijven hoe ze zich voelen, of 
door de verkeerde woorden te kiezen niet serieus genomen worden.

Om deze bijwerkingen, werkingen en gezondheidskenmerken een handvat te geven is het een 
manier om een boekje te ontwerpen met zowel in verbale beschrijving als foto’s allerlei vormen van
gevoelsbeleving te kenmerken.

Noem degene met een angststoornis die je het schilderij van de schreeuw laat zien en vraagt voel je 
je van binnen op die manier



Noem de client die stemmen hoort en vraag je, voel je je als een krijgsgevangene die iedere dag 
gemarteld wordt.

Op deze manier kan je voor de client zichtbaar maken en in zicht krijgen in welke mate het gevoel 
aangedaan wordt. Met als noot dat je bij erge bijwerkingen de dosering wil aanpassen of een ander 
medicijn wil voorschrijven.

Noem als bijwerking obstipatie die het gevoel krijgt datje messen in je darmen hebt, noem als 
bijwerking dat ze het gevoel hebben een gat in hun hoofd te hebben.

Bijwerkingen en gevoelens door ze zichtbaar te maken in woord en beeld overdraagbaar zijn als 
beschrijving van beleving.

Clienten met een gemiddeld iq of intelligentie kan je dan het boekje geven en zeggen onderstreep 
maar hoe jij je voelt, clienten die meer kwetsbaar zijn loop je ieder hoofdstuk door en geef je als 
therapeut een beschrijving eventueel met een therapeutisch kompas.

Vaak als het over gezondheidsklachten gaat, clienten eerlijk zijn over hun beleving van hun gevoel.
Waarbij je ook bewuste leugens kan ondervangen door meerdere varianten te beschrijven.

Paragraaf 34

Zoals in de nabije toekomst steeds belangrijker wordt, noem de series waarin mensen een vervanger
kunnen inschakelen noem het een agniet, een dubbelganger of verplaatsagent.

Ze natuurlijk ingezet worden om hele rijke mensen een nieuw leven te geven, om koningen bij 
ceremonien te vervangen, en bij de veiligheidsdienst infiltraties te borgen.

Zo ook de kwaadwillende variant dat ze van andere planeten in de ruimte belangrijke mensen door 
agnieten vervangen, met hun uiterlijk en voorkomen.

Als beschrijving dat die agnieten wel zuiver erop lijken maar een drietal weken nodig heeft om te 
leren wie ze zijn. Ze officieel dan heten dat ze een hersenaandoening hebben gehad en weer even in 
hun contact bevestigd moeten worden.

Deze heten dan acteur-agenten. Het uiterlijk overnemen en de zogenaamde functie tijdelijk of 
langer overnemen met een hoge mate van gelijkbaarheid.

Omdat deze acteur agenten worden ingezet, is een patstelling immers of de echte personen hebben 
ermee ingestemd, of het wordt tegen hun wil in gebruikt, of een acteuragent zweeft omdat de 
verantwoordelijkheid gebroken wordt. Of door rampspoed het protocol onzeker wordt.

De patstelling doorbreken heet dan de acteur agent persoonlijk de genade aanbieden.
Zodat ze in godsdienstige zin, door de genade, zijn veilig gesteld.

De noot als een acteuragent een agniet zou zijn en de echte in een buitenplantige strafkolonie zou 
zitten. Ze soms wel in geluid kunnen volgen wat hun agniet mee maakt. En als de agniet dan de 
genade aangeboden krijgt, deze echte mensen de genade ook mogen aannemen zonder gevaar.

Daarbij biedt men de agnieten dus de hoogste genade aan, en behandelt ze ook als ze benoemd zijn 
als de echte personen. Immers we kunnen hen zonder ruimte scheepvaart niet redden.



Deze agnieten, praten dan ook de natuurlijke taal van de personen die ze vervangen.

Waarbij ook als mensen naar andere planeten worden gebracht, ze regio’s hebben met dezelfde 
internationale voertaal. In gevangenschap praten zowel de gevangenen als alle bewakers de voertaal
op aarde. Ze geven daarvoor de reden dat deze macht dan hun eigen taal nooit laat kennen.
Waarbij we dan weten dat hun echte taal niet bekend wordt, en ze dus niet identificeerbaar zijn.

Het brengen naar andere planeten is dan om verscheidene redenen, waarbij zelfs de vraag of het 
legitiem is, als voorbeeld medische projectdeelname bij schulden, noem de waarde vijf miljoen,
een vraag is die in context gezien moet worden, omdat de grondwet dit eigenlijk hoort te verbieden.

En dat bij projectdeelname soms een ijkmoment of twee zijn opgenomen, die worden 
gemanipuleerd. Immers mensen in nood stemmen soms in met een ethisch en moreel verwerpelijke 
beslissing. Zoals ook het zetten van een handtekening soms strafbaar is.
Noem overmacht, Noem dwang, Noem ontoerekeningsvatbaar.
Een ijkmoment wordt dan misbruikt door het laten nazeggen en opnemen waardoor het geen keuze 
is geweest.

Paragraaf 35

Zoals we uit de bijbel de eed van meden en perzen kennen, Als het koninkrijk dat het gouden beeld 
had. Deze wet bepaalt dat het volk voor God en in andere zin de goden buigt.

We natuurlijk het voorbeeld kennen dat het volk de opdracht kreeg voor de vorst te buigen. Wij 
willen natuurlijk weten waar de grens ligt in filosofische betekenis.

Deze eed van meden en perzen heeft dan verscheidene zichtbare en onzichtbare kenmerken
Zoals de onschendbaarheid van de vorst, zoals dat alles dat hij zegt niet herroepen kan worden.
Dat het recht van het volk, door de vorst wordt behartigd. Dat hij Wij zegt bij ceremonien.

De scheidslijn ligt in uiterlijke zin dan in de kroning en het ritueel dat de vorst de eed uit spreekt.
Als de vorst zegt, en de vorstin nazegt Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dan erkent hij dat 
God in directe zin boven hem staat. Waardoor het volk niet aan hem ondergeschikt is, maar juist in 
zijn koningschap aan God zelf.

Zou als voorbeeld een koning niet de eed afleggen dat hij de hulp van God toestaat, vraagt en 
belooft, dan zou het volk eigenlijk alleen hem als autoriteit aan nemen, en niet God als daarboven 
staand. Noem dat de vorst de Godheid als autoriteit voor hemzelf aanneemt.

Zou een koning niet de eed afleggen, zou hij in eigenlijke zin zijn eigenbelang volgen, en alleen zijn
eigen wensen laten regeren.

De eed van meden en perzen, de orde van mede en perzen bewaakt dus van buiten af zowel de 
voorwaarden als de kenmerken van de koningshuizen zoals die op aarde hun functie dragen.

De orde van meden en perzen, in directe zin dus alle koningshuizen hun macht geeft, waarbij hun 
voorwaarden bij de orde bewaakt worden. Waardoor wij niet kunnen zeggen een koning heeft zijn 
macht niet legitiem gekregen, of de koning zou bij gevaar zijn macht verkeerd inzetten.



De orde van meden en perzen de voorwaarden bewaakt waardoor ook de onschendbaarheid legitiem
is, immers die wordt door het volk wel erkent en gerespecteerd maar bij de eed van de koning door 
de orde bewaakt. Immers de bijstand van God Almachtig op iedere manier en moment een koning 
mag corrigeren en rechtzetten.

Zou dus een vorstin noem het in de drie en twintigste eeuw de eed niet uitspreken zou in bijbelse 
zin, een persoon als Daniel het koningshuis of rechtzetten, of als zij niet meewerken het 
koningschap aan een andere familie toewijzen.

Paragraaf 36

Als de beknopte nadenkers.

– Hoe laat komt de zon op.
– Als je het licht uitdraait waar is het licht dan
– Kijk of in de koelkast het lichtje nog brandt.

De uitleg is,
Als de zon opkomt daagt de verlichting, op welk moment besef je dat het gebeurt.

As het licht weg is, ligt het niet meer in de waarneming, waardoor alleen de waarneming telt.

Als je in de koelkast kijkt, gaat het licht pas aan als je gaat kijken. Waardoor de indrukken pas 
verschijnen als je aandacht ze vangt.

Men zegt vaak dat na het bereiken van verlichting men door overgave in de wereld 
ook de goddelijke wil mag aannemen

Paragraaf 37

Vaak hebben mensen het gevoel, dat als ze gebeurtenissen of oorzaken ontdekken dat ze te laat zijn,
en eigenlijk eerder bewust hadden moeten zijn. Deze zwakte is op Aarde bij ieder menselijke.

Dat deze zwakte veroorzaakt dat mensen toch ongewild leed hebben, of in hun werk fouten maken 
is dan niet erg, immers behoort bij het menselijke. De Schepper vraagt alleen van ons wanneer wij 
dit bemerken, wij alle zogenaamde raad, hulp of signalen aan nemen en serieus behartigen.

Deze kleine regel is de oorzaak dat goede mensen hun status bereiken, of hun respect verdienen.
Veel mensen die met bovennatuurlijk leed te maken hebben hebben ook dit gevoel.
De raadgeving voor hun is dan te zeggen; Aartsengel Michael neem mij op in uw genade en 
bescherming. Immers als men onder genade valt belooft de aartsengel om deze zwakte ook te 
dragen, en binnen de beperkingen elke oorzaak op de juiste manier te tonen.

Paragraaf 38

Wat wij over de drie rijken weten, de hemel , de aarde en de hel.
In de hel zijn draken de wachters die zowel vuur spuwen als door telepathie de monsters laten 
vergeten dat zij als draken alles bewaken. Wij weten over de hel dat het licht daar kunstmatig is en 
geen genoegen schenkt aan de wezens daar. Wij weten dat in de hel geen drinkwater is, geen 
rechtvaardigheid zoals de wet. En dat de zon daar ook niet schijnt. Om in de hel toch veilig te zijn



men net als op aarde kan bidden, ook eventueel tot de goden die men ervoor in het leven heeft 
gekend. Immers als draken daar de wachters zijn, en geen naam kennen behartigen ze op eigen 
manier de gebeden. Mensen die in de hel tot inkeer komen, moeten misschien nog wel een periode 
gevaar en leed kennen, maar zijn wel via de orde van God, hetzij via de wachters of zijn eigen 
genade, bekend. Waardoor zij die zich bekeren wel een pad aangereikt krijgen.

Wat wij over de drie rijken weten, de hemel, de aarde, en de hel.
Op aarde heeft men het gehele leven om of door plicht en goede daden een toegangsbewijs van de 
hemel te verdienen, of zoals men in reincarnatie gelooft, een gunstig lot. En dat men bij het 
levensoordeel wordt gevraagd. Wat heb je goed en verkeerd gedaan. Waarom heb je het gedaan.
En dat de engel dan vraagt, heb je genade aan genomen. Soms als een engel een goed hart ziet,
vraagt hij wil je op dit moment nog de genade aannemen.

Het levensoordeel is met velerlei vormen besproken, Soms dat een engel in zijn werk zelfs mensen 
die nog bij het oordeel staan. Immers soms kan god zeggen wacht tot het oordeel volledig is immers
als op aarde je geliefden nog genade gunnen mag je het alsnog aannemen.

Zoals soms een engel ook aan God vraagt, als mensen buiten hun schuld hebben geleden of in het 
kwade zin geraakt. Om hen toch de genade nog aan te bieden.

Wat wij ook over de hemel weten,
God in de hoogste hemel woont. En wij door gebedsovergave dicht bij mogen zijn. In de hemele is 
God de heerser, en zegt de vier deugden te beoefenen. Christus die de deugd rechtvaardigheid heeft 
gekozen, De Aartsengelen die geen enkele kwaadheid hebben die hun compassie tonen. En de 
wijsgeren die de wijsheid van God doorgronden. De vierde deugd is dan de godslievendheid en de 
relatie via gebed en toewijding het dichtst tot hem nadert.

De verklaring over de rechtvaardigheid, is dat Christus zij die geen eigen recht hebben op genade 
door hem rechtvaardig de genade verkrijgen. Immers uit zijn goedheid.

De verklaring over compassie, dat de aartsengelen zo machtig zijn dat zij geen andere reden nodig 
hebben. Immers de rechtvaardigheid wordt al behartigt, zij zijn zo sterk dat zij geen argumenten 
nodig hebben om te helpen. En hun compassie is omdat zij zelf een onsterfelijk engelenlichaam 
hebben. 

De wijsgeer en de godslievendheid zijn dan de menslijke tekens dat God zowel zichzelf laat kennen,
door de wetenschappelijke onderzoek van wijsheid als de liefdesbron bij ieder mens door de 
godslievendheid.

Waar wij natuurlijk zeggen dat zowel wijsheid als godslievendheid als intentie en inspiratie bij de 
mens zelf liggen, en zij zelf besluiten hoe zij dit in hun leven vorm geven.

Men mag bij de geboorte aangeven:
Als ik zelf het leven niet meer redt, mag God het via de engelen behartigen, en de genade krijgen.
Als ik in het leven impliciet het goede zoek, moge het goede mij dan vinden.
En de derde dat het leven door overgave altijd de bedoeling bereikt.

Paragraaf 39 

- Michael Jackson, Corrie ten Boom, Lady Diana, Andre Hazes door levenstaak in de hemel.
- Corrie ten Boom, heilig verklaard. Ook met christelijke genade in de hemel.



- Een gouden engel, wordt zonder woorden bevestigd.
- Een diamant in zijn hart, een ster in zijn voorhoofd, en in zijn ziel de gouden ring.
- De kleuren van de regenboog als de band met Noach.
- Een bijzondere naam op een zilveren ring, als zegel van God
- Geliefden mogen in de hemel hun geliefden bijstaan.
- Heiligen mogen in de hemel doorwerken voor de Heer, voor de gelovigen.
- De genade op aarde blijft in de hemel geldig. Ook als werk voor de kerk.
- Hij accepteert alle genade, en alle hulp en leiding. Als zegel voor de beste weg.
- Vrienden delen in elkaars genade. Zei een wijsgeer, en koos voorbede.
- Als magier bij Harry Potter heet ik Micha, en ben ik de onzichtbare leraar, ik schenk drie 
inzichten.
- Intuitie Leeuwenhart report, zegt of er een invisible cloak wordt gebruikt
- Leeuwenhart activeate, lost de mantels op, of ze worden zichtbaar of verdwijnen.
– Sommigen zeggen dan als affirmatie: leeuw, dolfijn, zwaan of engel. Als spiritueel.
- Kwam erachter dat bij magie de intonatie de grootste fout is bij magie.
- Micha was zo gedreven in magie en oefende zoveel dat hij geen liefdesleven had.
- Micha vocht dagelijks tegen zijn eigen schaduw, had geen geliefde omdat hij niet tegen haar 
schaduw wilde vechten.
– Het grootste gevaar van de schaduw is dat hij licht wegneemt.
- Micha wandelde dagelijks in de magische tuin.
- Micha drinkt 's avonds melk uit de supermarkt, om de volgende ochtend energie te hebben
- Hij stuurde een keer per jaar een brief naar perkamentus.
– Micha is heel knap en is altijd 32 jaar. Niemand vermoed dat hij geen relatie heeft.
- Hij reisde over de hele wereld, en vond mantra-magie de beste vorm.
- Hij zegt dat witte magie ook de christelijke genade kan zijn.
– The biggest lesson, magic by heart.
- Goud een mineraal dat niet tot andere wil kan komen. Zonder woorden bevestigd.
– Als men trouwt krijgt men een gouden ring met de naam van de geliefde.
- Iedere heilige of wijze heeft een voorwaarde, een ver weg mag zich niet wassen en laat de haren 
groeien.
- Deze wijsgeer, als voorwaarde na een gebed van overgave dat hij niets uit zichzelf kan.
- Een gebed van overgave aan de eigen beschermengel altijd goed is.
– Ik bood mijn eerbewijzen aan alle spirituele genadevormen aan.
– Een gebed van overgave is op zich al een geschenk, bij welke religie je het benut.
– Als men een hoge status heeft, kan men gevoel hebben mensen tegen je op kijken en geen echte 
woorden zeggen. Een machthebbende zegt dan, ook met status, Wat vind je echt van mij.
– Door christelijke naastenliefde legde ik een verbond tussen landen, de ene als nederig, de andere 
als zeggingskracht de derde als teken van naastenliefde in harde tijden.
– Een prinses zei, wat als ik later vorstin ben en mijn wil door toeval verkeerd wordt, ik zei leg een 
basis van vriendschap tussen hen die dezelfde macht dragen. Als correctie in tijden van nood.
– Ik zei tegen ieder land, schrijf een designercontest uit om de nationale vlag te kiezen. Zodat het 
volk meedenkt met nationale symbolen. Zelf koos ik voor lichtgeel boven en onder, wit in het 
midden en een mooie zon, ook al klein in het midden.
– Een bood een klein meisje aan om de sigil van Odin te tekenen, zij schreef hem op haar 
verjaardagskaart.
– Water en geest. Water ontspringt in het binnenste als levend water, als doop met de heilige geest.
– Iedere beproeving die god geeft, sommige als ontberingen, andere als kleine proefwerken zoals op
school, iedere keer hoopte ik erop de juiste manier door heen te gaan. Waarna ik mocht schrijven 
welke beproeving welke oplossing legitimeerde.
– Als men voor God werkt, heeft men in het gehele leven een gevoel van betekenis.
– Oud geworden klonk ik krachtig door de genade, waar anderen in angst wegkwijnden.
– Ook al vecht ik iedere dag tegen de zwarte spiegel of mijn schaduw, ik blijf jong en krachtig.



– De grootste hoop dat ziektes genezen zonder drempel, en toch hoop ik op een deus ex machina.

Paragraaf 40

Ik was in de hemel, bij de Heere en zat naast Hem,
hij zei ik wil dat je een leven aangaat om de mensheid te redden,
het zal een moeillijke taak worden, en ik beloof dat het in mijn hand is.

Ik was in de hemel en zei, Ja Heere u gebiedt.
Ik zei wat als het mis gaat, wat als ik sterf voor mijn tijd,
wat als ik onrein wordt en niet meer in de hemel mag.

De Heer zei, als je voor de geboorte zegt dat het in de hand van de Heer is
en als je bij geboorte belooft dat je de genade aanneemt dan zal je het redden.

De Heer zei, als je bij geboorte de genade aanneemt en bevestigt,
dan zal ik tijdens het leven op het juiste moment je roepen,
als je dan ook de genade aanneemt dan zal je een groot mens worden
en zal je de werken van de Heer die hij je gebiedt vervullen.

Ik zei, maar Heer als het misgaat ik door mijn eigen fout
een zwaar lot zal krijgen, rampspoed in velerlei vormen.

De Heer zei, ik zend een koning en een engel met jou
en zij zullen je geleiden. Zij hebben hun oorkonde
op grond van hun werk verdient.

Ik zei, maar Heer grote vrees en onzekerheid zijn in mijn binnenste.
En de Heer zei, als je de genade aanvaart zal de genade je leiden.

Paragraaf 41

Ik keek in de agenda der koningen, en zag dat een vrouwengroep
werd gevormd, de koningin van het ene land, een prinses van het andere land
en een derde land mocht kiezen wie ze van beide prinsessen stuurden.
Ook een vierde land zond een vrouw van een knappe prins.

Ik keek in de agenda van de vier vrouwen, en zag dat zij voor de toekomst
een verbond sloten, zij beloofden in vriendelijke sfeer alle problemen
en zorgen te bespreken. Ik gaf ze alle vier het argument van 
Christelijke naastenliefde. Ook zei ik hen, hun gevoel aan elkaar te verklaren
Immers zij sloten een machtige vriendschap en werden in de toekomst
tot een Plaats van Behoud, voor velen die hun gunst of genade zochten.



Paragraaf 42

Ik zei, ik zoek een vriendenkring, de ene bel je of mail je een keer in het jaar
een andere sta je met een alcoholvrij biertje in het cafe, en bij een derde
praat je over diepzinnige onderwerpen. Een vierde gebruik je als klankbord.

Vaak dat een vriendenkring in elkaars genade deelt, en dat de ene dat door voorbede doet,
en dat een andere met raad en daad bijstaat, ook een gevoel van veiligheid
kan een vorm zijn om als vrienden elkaar te erkennen.

Zo is het soms dat vrienden in tijden van nood ook voor elkaar klaarstaan
en ze altijd zeggen dat ieder in eigen kracht mag staan. En zelfs bij wijsgeren
dat ze ook momenten hebben dat het even niet moet, de dagelijkse plicht.

Graag dus dat mensen het inzicht hebben dat ze zelf ook een vriendenkring willen
en dat door de wederzijdse verbondenheid, een gevoel er mag zijn dat het levensdoel
een diepere betekenis heeft. Zoals velen zeggen vrienden kan je door dik en dun
vertrouwen. Als voorbeeld dat een zwerver vrienden zoekt, dat koningen vrienden 
zoeken, en dat zelfs de hoogste bisschop vrienden zoekt.
Zo is het ook een innige wens om bevriend te zijn met Jezus Christus
als een vage herinnering aan een soortgelijke uitdrukking in de bijbel.

Paragraaf 43

Ik kende een vrouw, als van verre een herinnering aan een vorige levensdoel
noem het een groter koningshuis van vijftien planeten, zij kozen niet de oudste
prinses, maar door een heilig oordeel, kozen zij de toekomstige koningin.

Zij moest een aards leven aan nemen, haar naam vergeten, zonder afkomst,
zonder bekendheid. Zij vergat haar verleden, dus zonder bescherming moest
zij het leven doorkomen.

Ik zag dat zij beproevingen kreeg, de ene als een weg van plicht, de andere
als diepere betekenis van relaties. Voor vrouwen is een relatie om een andere
reden dat voor mannen, zij werd geschaadt, maar steeg erbovenuit immers
zij begreep het belang binnen het leven. Dat zowel man als vrouw, het leven
en de relatie als zowel een gunst als een verplichting zien. En dat beiden de
anderen erin respecteren. Immers de zwakte van de ander respecteren, geeft
gelijke respect.

Deze vrouw kreeg allerlei beproevingen, als vrouw in een goed land was zij
wel beschermd. Immers alle goden geven een inbedding in de samenleving.

In het oog van de stille tijd, zag ik dat zij de beproevingen goed had doorstaan
en gaf ik in stilte een boodschap aan haar en haar koningshuis, dat zij op mijn 
oordeel koningin mag worden. Als zij dan later bij gelukkige ouderdom,
weer terug mag reizen, naar haar koninkrijk, zij het heilig oordeel goed doorstaan
heeft en koningin mag worden. Ik vroeg haar wel het belang van mijn bestaan
als wijsgeer te noemen bij haar toekenning van het ambt. Ik geef haar een naam Irene



Paragraaf 44

Zoals men natuurlijk de vergelijkingen vindt van knoflook, zilver enzo
Men als eerste zegt, dat zo’n dorst eigenlijk vraagt om een glas koemelk te drinken.

Ten tweede men zilver bedoelt als in een zilveren spiegel te kijken omdat
men zijn eigen ziel erin ziet. En een houten kruis het gebed van overgave aan 
Christus bedoelt, die men ze dan aan moet bieden en laten zeggen.

De werking van knoflook dan als geneesmiddel is bedoelt, dat een teentje
per week rauw die bescherming zoals anti biotica biedt.

Men kan natuurlijk op deze manier alle mogelijke symbolen een verklaring
geven, zonder eigenlijk echt te weten of het een gegronde betekenis is.

Dat ze geen zonlicht mogen zien, geen drinkwater mogen drinken eigenlijk 
geen argumenten zijn, immers binnen de maat alles gezond is.

Paragraaf 45

Vaak dat oudere mensen als zij geen baan meer hebben door het gevoel geen waarde te hebben
langzaam vereenzamen, of hun levensmoed verliezen. Als je dan gaat praten hebben ze soms zelf 
ook niet het zicht op waarom ze aftakelen, of ouderdoms aandoeningen krijgen.

Als je dan met ouderen praat die heel sterk overkomen, en vol goede raad zitten
zeggen ze meestal, ik heb in de oorlog de genade gekregen en die genade heb ik nog steeds.
Soms halen ze zelfs aan dat ze nog iedere dag keihard werken. Welke variant ze ook beschrijven.

Het is voor veel mensen een betekenis in het leven als je in gebed brengt, Godheid ik wil graag voor
u werken. Welk werk de godheid ook geeft, de mens voelt betekenis in het leven. Waardoor ze meer
in kracht groeien, en zelfs tot op hoge leeftijd kracht uitstralen. Omdat ze voor de godheid werken 
het veel zelfs buiten de directe omgeving omgaat. Immers de godheid geeft ze een gevoel dat ze van
waarde zijn.

Als dus mensen door oorzaak niet meer kunnen werken, of voelen niet van waarde te zijn kunnen ze
dus in gebed vragen. Godheid ik wil voor u werken. Als in de tijd en periode erna dan allerlei mooie
inzichten opkomen is het een steun voor henzelf en de omgeving, immers we willen zien dat ook 
ons oudere familielid op die manier weer kracht krijgt. Welk werk ze ook doen, en in welke mate 
het ook voor anderen zichtbaar is. Als stimulans kan je dit je oudere familielid vragen.

Natuurlijk als ouderen al betekenis in het leven hebben, en die eigenwaarde in zichzelf vinden, zijn 
zij in hun eigen mening de baas over eigen leven. Je mag natuurlijk een zicht geven op een mooie 
manier om in het leven betekenis te hebben, maar zoals bij iedere adviseur, ze hebben zelf de keuze 
of ze het oppakken.

Natuurlijk kan dit advies ook aan alle andere mensen gericht worden, waarbij vooral zwakkeren 
ervan kunnen profiteren, zelfs als ze bang zijn dat het niet zal helpen, of dat ze in hun dagelijks 
leven grote veranderingen krijgen. Het is altijd de Godheid die in liefde beslist welke vorm het zal 
krijgen. En ze vaak zeggen dat de Godheid een persoonlijke relatie aangaat. Waarbij dus gebed en 
communicatie de belangrijkste manier is.



Paragraaf 46

Zo droomde ik vanacht over dat ik in een vreemde mensenwereld was, bij een soort van openbaar 
vervoer, zoals de trein er bij ons uitziet. Nadat mijn chipkaart gecontroleerd was werd ik op een 
tussenstation eruit gezet. In die wereld hadden ze een regel dat het kwade wel op tussen stations 
mocht komen. Ik liep er en zag dat ik gevolgd werd door vreemde sujetten, in gevaar begon ik te 
bidden, en kreeg in die situatie ook zoals mensen soms hun gevoel ontwijken een groot gevoel van 
verdriet. In gebed lukte het me niet om veilig te komen. Dus bleef ik bidden en vroeg ook in paniek 
dat mijn vader mij zou helpen. Natuurlijk is het soms een spreekwoord als mensen beginnen te 
roepen om hun vader en moeder. Ik kreeg als een ingeving om mij aan God over te geven. Immers 
God redt iemand gelijk ook uit de nood. Een moment later was ik mij gewaar dat ik van de 
ondergrondse kant naar boven de grond was gegaan. Ik gaf mij in gebed ook over aan Aartsengel 
Michael, en kreeg gelijk het gevoel dat ik veilig was. Dit betekent dat men soms meerdere engelen 
en goden moet raadplegen om dat gevoel te krijgen dat je leven veilig is.
Deze wereld met het tussenstation, was maar een droom, toen ik wakker werd, had ik het gevoel 
mijn gewoonte om het leven tegemoet te treden met gebed ook in die droom had geholpen. Immers 
men kent niet de wereld der dromen, waar men geen kennis heeft over zowel de wereld als de eigen 
positie. Nadat ik wakker was geworden kreeg ik ook een verklaring. Ik liet in die droom mijn 
chipkaart zien, maar zei erbij dat ik niet zeker wist of ik had ingecheckt, als een fraudeur mochten 
ze mij ook op onveilige stations eruit zetten.

Zo droomde ik gisteren over een wereld waarin ze de virtual reality als een soort droom aan konden 
bieden. Er was een gevaar als mensen hun codewoord niet noemden of verloren raakten dat ze als 
een soort onder in de zee bleven zweven, en zowel hun lichaam als ziel niet meer reageerden. In die
droom vroeg ik ook Aartsengel Michael mij te redden immers ik zou binnen die droom in de virtual 
reality zitten. Ik zei Aartsengel Michael maak mij wakker. Waarop ik wakker werd en ze vroegen 
hoe kan het dat je wakker bent geworden, ze stelden vragen zoals ken je de code van Sirius, waarop 
ik zei, ik heb een onderdeel van Sirius. Zij zeiden, dan heb je een voorwaarde gebroken, immers de 
code van Sirius geeft het code woord om wakker te worden. Daarop schakelden ze de Sirius code 
uit, en kwamen erachter dat die code verantwoordelijk was om mensen in die zee verloren te laten 
raken. Even later hoorde ik dat ze al een derde van de zogenaamde verlorenen hadden kunnen 
redden door de Sirius code uit te schakelen. Ze werden wakker. Zo is het vergelijkbaar als ze in die 
virtual reality verloren raken, ze worden gezien zoals bij ons Zwakbegaafden, of mensen met het 
down-syndroom. 

Paragraaf 48

Zoals de orde van meden perzen voor koningshuizen geldt, die als orde hun macht geeft, waardoor 
zij geen oneigenlijke macht hebben.

Zo geldt bijvoorbeeld de orde van Svetasvatara voor monniken. Zo kan men in het hindoeisme en in
het christendom een bron vinden om een orde voor monniken te hebben. Natuurlijk heeft ieder 
mens een levensdoel en zijn zulke dopen in christelijke zin en in hindoe zin ook, een steun om het 
levensdoel te behalen. Natuurlijk beloven ze dan dat je in goede ouderdom gelukkig bent en bij je 
klein en klein kinderen je laatste adem uitblaast.

Waarbij je als wijsgeer altijd zegt, dat iedereen in zijn eigen kracht moet staan. Ze hun eigen regie 
hebben, en zelfs in gebed die regie overdragen, toch de eigen persoon het centrum van het leven 
blijft.



Paragraaf 49

De drie eenheid over de drie eenheid

Zo is het God de vader, de Heilige Geest en Jezus Christus
Zo is het de Alschepper, de Almacht en de Schepper
Zo is het de Aartsengelen, de beschermengel, en de persona.

Bij de Alschepper is de Almacht de eerstgeborene immers andersom
Omdat men wel zij best moet doen.

De beschermengel heeft geen naam en is niet in een hierarchie
waardoor zij zelf de aartsengel als geleiding hebben
en het gebed van overgave alle genade ontsluit.

Zoals de Alschepper ieder moment al het bestaande voortbrengt
met hun besef van bestaan, levensdoel en tijdsbeleving
De Alschepper als mannelijk alle goden het scheppingszaadje geeft.
Waardoor de Almacht de eerstgeborene is die de wet van karma vasthoudt.

De Beschermengel vanaf de geboorte eris, en ook de gelukkige momenten
ziet, en ook alle fouten en je overgeven aan dan de mogelijkheden ontsluit. 

Paragraaf 50

– Groente en fruit 2 minuten onder stromend koud water, geeft hun levensenergie terug.
– Een visioen tijdens de meditatie heeft betekenis. Met gevouwen handen als medeleven
– Geen van allen kent de toekomst, maar de Heer is alwetend.
– Christus zoals gezegd bepaalt onze levenstaak.
– De Heer gaat met ieder een persoonlijke relatie aan.
– Overgeven aan de Heer is de complete genade aannemen, voor ieder beschikbaar
– Wijsheid is mijn oogpunt zei de wijsgeer over alle filosofien.
– Brahman als overheid bewaakt dat alle wezens in de werkelijkheid hun doel kunne vinden.
– Vishnu zegt, Als je werkt in de samenleving mag je het loon aan je geliefden en wensen besteden.
– Gayatri zegt, iemand die bij volwassenwording voor mij werkt, verkrijgt de kroon der heerlijkheid
– Narayana zegt, Zij die voor mij werken verkrijgen de eeuwige beloning.
– De Heer zegt, ik ben de alpha en de omega, ik blijf tot het einde bij de gelovigen.
– De ene wikt, welke beloning of genade, de andere zegt God beschikt als heilige naam.
– Zoals God de Vader, iemand terug geeft om de overgave opnieuw te bevestigen.
– Als kind van acht jaar, bracht ik mijn gebed als de veiligheid in de persoonlijke ruimte.
– Als jongeman van twintig jaar, gaf ik mij over aan God, al vroeg iemand mij die te annuleren.
– Als op zes en dertig jaar, mocht ik mij overgeven aan de heilige naam.
– Als op negen en dertig jaar, Gaf ik mij over aan Brahman, bij de Svetasvatara Orde,
– Iedere dag is zowel tijd voor geluk, als voor leed. Zorgvuldig bij gebed.
– In de ochtend vraag ik Brahman wat mag ik vandaag doen.
– Soms herhaal ik de Gayatri als steunende mantra.
– De levensvraag is heb ik aan mijn plicht voldaan, maatschappelijk en persoonlijk.
– De levensvraag is, ben ik in de samenleving herkent als persoon.
– De levensvraag, als men voor de Heer werkt, komt de beloning van de Heer.
– Door het hart kwam ik tot kalmte en hartelijkheid.
– Door de intuitie zag ik haar als informatiebron.
– Intentie op het Goede deed het goede groeien, als inzicht, wijsheid, en deugd.



– Er is altijd een weg naar het doel, maar welk doel is het beste?
– Grote zwakte wordt getrancendeerd, Grote moed wordt beloond, Overgave wordt aangenomen.

Paragraaf 51

– Zoals de spraak Aham Brahmasmi, dat men volgens maat opgaat in Brahman
– Zoals het hindu doel bereikt wordt door hen die het zelf willen bereiken.
– Een doel behaalt men vanwege het doel.
– Zo zou ik de heiligen wanneer zij ook leven toewensen in geluk te leven.
– Zo zou ik de engelen wanneer zij ook bestaan, van de Heer hun hartewens verkrijgen.
– Zo zie ik de goden als hoger zonder bekendheid, immers zij zijn aan de Almacht gebonden.
– Als ik naar de zon kijk, zie ik zuiver licht.
– Als ik naar de aarde kijk zie ik zuiver water.
– Als ik naar de ziel kijk zie ik een zuiver doel.
– Als ik naar de geest kijk, zie ik zuivere wijsheid.
– Als ik naar het lichaam kijk, zie ik de onsterfelijkheid.
– Als ik in de spiegel kijk zie ik ze allen.

Paragraaf 52

– De goden en engelen besluiten zelf wanneer zij de genade aanbieden.
– Die aartsengel dicht bij God, zijn naam is Michael, wij hopen op zijn genade.
– Die aartsengelen in de orde van God, Als Michael de hoogste is.
– Ieder krijgt de kans van de aartsengel die door God wordt verkozen.
– De aartsengelen laten het oordeel aan God, maar krijgen ieder Zijn wil.
– Alle engelen voelen de wil van God in zich, als een grote puzzel tot in de perfectie.
– Aartsengelen en Goden allen met hun functie. Ze leven al tien duizenden jaren.
– Ik geloofde in de naam van God, als zonder vorm, en als vorm de aartsengelen.
– Ik geloofde in de onuitspreekbare naam, Hoe bereikt men die.
– Ik geloofde in diegene zonder Naam en Vorm, en noemde hem Brahman.
– Brahman als hogere werkelijkheid vind de devotee en schenkt zijn zekerheid.
– Wikkend over het leven, volgde ik moment van moment. Tot in het doel vervuld.
– Ik werd gebeld en hoorde zeggen; Personada, Infinitisimal en Prospective
– Ik werd gebeld en hoorde zeggen; Santuur, San Guine en de naam van een Heilige.
– Ik hoorde over een Christelijke orde die Rosa Mystica genoemd werd.
– Ik hoorde over een Hindu orde van Sanyasins.
– ik hoorde over een Indianengroep die door een Native Quest Spirit rider werd genoemd.

Paragraaf 53

– In de hemel zag ik de Heilige voor zoekgeraakte spullen meekijken met de alomtegenwoordigheid
van God. Waardoor hij ze allen vond.

– In de hemel kent men ten volle, en ziet men de wereld met alomtegenwoordigheid
– In de hemel kan men de taak voortzetten met toestemming van religies
– Een groot ravijn is tussen de volledige kennis in de hemel en het bestaan op aarde.
– Bij de geboorte vergeet men alles, en alleen de ziel is nog kans tot het hogere.
– Als men in de hemel is, vergeet geboorte, en volg de eenvoudige plicht.
– Als men in de hemel is, wacht tot de Heer u roept voor kans tot hogere genade.
– Een leven vanuit de hemel van de Heer verkregen geeft de zekerheid van behoud.



– Vanuit de hemel kiezen zij vaak geboorte met een hoger doel.
– In de hemel zag ik ze allen aanzitten met de Heer, en de goden.
– Geliefden in de hemel zorgen voor hun familie en nageslacht.
– Heiligen van de aarde, in de hemel een patroon naar hun voorkeur.
– Als engelen geboren worden, dragen zij de wil van God binnen zich.
– Als engelen de genade aannemen, worden zij in een orde van aartsengelen opgenomen.
– Als engelen de wil van god dragen, en in een orde zijn opgenomen, zijn zij eeuwig bevestigd.
– Aartsengelen zijn duizenden jaren oud, en zijn het kompas voor de engelen.
– Aartsengel Michael als hoogste, hij die zoals de Almacht is.
– Het is God die de engelen toewijst aan een orde, met het verlangen in hun hart.
– Het is God die de engelen de wil aanreikt, en zij die bevestigen met een innerlijk gevoel.
– Zoals christenen een relatie met god aangaan, zo zijn engelen aan God verbonden.
– Wij noemen God met de heilige namen zoals in de bijbel omschreven, de almacht als mooiste.
– Onze beschermengelen zijn toegang tot het engelen-koninkrijk.
– Wij zeggen de engelen en goden mogen ons altijd helpen en geleiden, ook in onze overgave.
– God woont in de hoogste hemel, wij zijn hem dankbaar voor de genade, de kansen en het werk.
– Ik voldeed ieder moment mijn plicht, en zag dat ik moest instappen op het aangeboden niveau.
– Eerst zocht ik de mooiste en duurste spullen, toen zag ik gebed, en nu stel ik mij open voor het 
onbekende.
– Eerst wilde ik ook bij tegenslag het hoogste bereiken, toen begreep ik plicht, en voldoe ik het.
– Als men het leven neemt zoals het komt, in overgave en de genade. Dan krijgt men alle kansen.
– Biddend dat de Heer mijn vertrouwen niet beschaamt, bracht ik het steeds in gebed.
– Voor ieder mens is gezondheid een centraal thema. Als zij het begrijpen wordt het een kompas.
– Wikkend over overgave, zag ik zowel christen als hindu het gebed in moedertaal noemen.
– Wikkend over de genade, is overgave de volledige genade toelaten.
– Een kennis-systeem is vaak een weergave van tal van inzichten.
– De grondwet zegt; vrijheid van de drukpers, en van meningsuiting, graag voldoe ik de wet.
– Wikkend over allerlei namen en hun betekenis bevestig ik de naam die mij gegeven is.
– Mijn naam werd bij overgave door de Heer getoond op de samenkomstplaats der volkeren.
– Mijn bestaan werd bij overgave getoond, door de Heer, erna kreeg ik het terug.
– Alle aartsengelen hebben geen eenmatige functie maar behartigen alle functies en rollen.

Paragraaf 54

Ik was op een vreemde wereld in een koninkrijk die zijn rechten afdwong met respect.
Ze hadden een regel dat de hele bevolking geindexeerd moest worden bij geboorte.
Van alle leden lag het dna-profiel vast, en was zo gemeld dat controle en inwerking altijd mogelijk 
was.

De dna-profielen waren zoals bij ons de basis administratie, en golden als de hoogste vorm van 
identiteitsbepaling. Hun koninklijke familie was hiervoor uitgezonderd, zij mochten niet 
geindexeerd worden. En golden als burgers alleen bij naam bekend. Zonder profiel van uiterlijk of 
dna.

Nu was het dat een prins van vier jaar door een groepering was meegenomen naar een ander land,
waar hij niet ge-identificeerd kon worden, en een lot als zwerver wachtte.

Deze prins was niet geindexeerd, en in een vreemd land was hij zonder geldige naam of identiteit.
Zo kan het dat bepaalde uitverkiezing in de verkeerde handen een lot geeft zonder redding.



Paragraaf 55

De genade van religies is geldig tot aan het moment van de dood, waarna het levensoordeel de 
status schenkt die een persoon dan heeft.

Zo is het dat de christelijke genade, als iemand die aan neemt, een relatie opent met de Heer,
waarbij de gelovige door het voortgaande gesprek, noem het gebed. De genade kan verbreden en 
verdiepen.

Zo is het als bij het levensoordeel de genade geteld is, en de naam van een heilige wordt toegekend,
en de heilige gevraagd wordt of hij patroon wil zijn, en van welke kenmerken.

Zo is het dat een heilige dan vanwege de genade die hij verkregen heeft, de rang in de hemel krijgt.
Zoals in het christendom alle heilige met eigen naam benoemd worden.

Zo is het dat iedere religie tijdens het leven benaderbaar is voor zowel de genade, als ingang, en de 
toewijding die als werk geldt. Iemand die werkt krijgt beloond. Zo is het dat tot het oordeel de 
genade zowel aangenomen kan worden en als persoonlijke relatie de mens kan groeien
In geloof dat de goden er zijn en ons horen, en in werk dat wij een taak vervullen,

Noem de heilige die bij de grens van volwassenwording zich belooft aan de Heer, en daarmee zijn 
hele leven in dienst stelt. Vaak dat de Heer als hij ons roept een nieuwe weg ingaat.

Zo is het dat een heilige als die een levenstaak uit handen van de Heer ontvangt, ook als taak in de 
hemel mag doorzetten. Waarbij alle genadevormen als een soort curriculum bij de persoon horen.

Noem dus het leven als heilig oordeel, om alle genade te tellen, in welke vorm die ook toegekend 
wordt.

Een heilig oordeel is daarbij de schakeling tussen zowel de genade aanvragen, door werk te 
verdienen, en te bevestigen.

De genade van het christendom gratis is, door werk men genadevormen verdient. En door 
bevestiging men soms ermee zegt dat de vrije wil terug mag treden voor een roeping in religieuze 
zin.

Als men dus tijdens het leven alle kansen benut, kan men zeker zijn dat men in de hemel
een goed gevulde maat krijgt, en het oordeel wordt gezien als een heilig oordeel.

Immers totdat men een genadevorm aanneemt is het leven een oordeel over goed en kwaad.
En of men door goede daden de levenstaak heeft vervuld. 

Heeft men een religieuze genade aangenomen, wordt door de desbetreffende religies gekeken
in welke mate die genade een beloning verdient.

Tot het levensoordeel heeft men in het leven de vrije wil om te ontdekken wat geluk betekent,
wat verplichting aan de maatschappij betekent en door de wet te volgen het leven als kostprijs 
voldoet.

Immers bij geboorte hoort men, door in het leven te werken, verdient men ook de kostprijs van het 
leven. Immers als onderdeel van de maatschappij.



Door een genadevorm aan te nemen, deze kostprijs door de Heer wordt voldaan. Men door de Heer 
wordt vrijgesproken, immers men heeft een relatie met Hem. Waarbij de sterkere altijd de 
verantwoordelijkheid draagt. Immers de Heer is kundig om alle argumenten te geven en de gelovige
te leiden.

Paragraaf 56

Zo is het dat de bergrede vertelt dat als men zich aan de Heer overgeeft een bepaalde belofte krijgt.
Zo is het dat zachtmoedigen het aardrijk zullen be-erven. Noem het een wereldleider positie.

Zo is het dat de zuiveren van harte god zullen zien, noem Rembrandt, Vondel en Mozart zowel 
Shakespeare als voorbeelden.

Zo is het dat de bergrede voor ieder persoonlijk vervuld wordt door het gebed van overgave aan de 
Heer.

Een zuiver hart verkrijgt men door het denkvermogen die aan voordeel verbonden is los te laten.
Voor een gedeelte van de bevolking is dit gemakkelijk omdat ze ook zonder er zich van bewust te 
zijn al heel weinig denken.

Zo is het dat een wijsgeer met een zuiver hart over velerlei inzichten kan spreken en schrijven, en ze
allen met de woorden uit de filosofie kan uitbeelden.

Zo kon Mozart dat met muziek, kon Vondel het met literatuur, en Rembrandt met beeltenis.

Zoals heiligen die een zonde in het leven hebben begaan bij christus de titel Heilige krijgen,
Zo zijn het de engelen die zonder zonde bij Christus de titel Engel krijgen.
Zo is het bij Christus dat hij ook de discipelen uitverkoren heeft.

Zo gelooft men voor engelen in de bijbeluitspraak dat zij tot Christus neerdalen en dan opklimmen,
en in het oude testament dat zij bij Beth El uit de hemel met een ladder afdalen en weer omhoog 
klimmen.

Waarbij door de hulp van de Heer, engelen in een orde van aartsengelen worden opgenomen.
Immers als uiterlijke bevestiging van de wil van de Heer binnen hen.

Waarbij de Heer verkiest bij welke aartsengel zij worden opgenomen in Gods bestel.
Zoals Aartsengel Michael, bij de Heilige naam staat die zoals gezegd onuitspreekbaar is.
En alle engelen een verwijzing zijn naar een kenmerk van die Godheid.
Zoals in de joodse mystiek ze allen een betekenis hebben.

Met van de Heer de belofte dat engelen de genade krijgen om hun toekomstige functie te kunnen 
uitvoeren, en zij daardoor verscheidene genadevormen aangeboden krijgen. De Heer belooft als zij 
zich onvoorwaardelijk overgeven de volledige genade zullen verwerven.

Zoals ook voor gelovigen die zich aan de Heer overgeven, onvoorwaardelijk of met voorwaarden 
door hem gezegend worden met de volle mogelijkheid die in zijn beheer vorm krijgt.
De ene tot voorganger over de gemeente, de ander als kloosterling en een derde als schrijver van 
verklarende boeken.



Waarbij voor een mens iedere naam aan een levenstaak is gebonden, en bij vervulling een 
genadevorm als beloning verkrijgen.

Zo kan het bestaan in handen van de Heer komen, bij zijn Heilige naam. Zo kan men over genade 
schrijven zonder gebrek aan inzicht. Zo kan een geslachtsnaam door te leven al de vervulling 
krijgen. Zo is voor een joodse naam de vervulling in de hemel van het engelenzijn. Zo is voor een 
indiase naam de vervulling van de verbinding met het Brahman.

Zoals een relatie met de Heer via de ziel gaat, immers zijn liefde is onvoorwaardelijk. Waar een 
relatie wordt gekenmerkt door zowel tijden van geluk als momenten van leed. Immers het leven is 
een uitdaging en bij zware momenten twijfelen wij zelfs aan onze relatie.

Zo is het dat een relatie met de Heer door zijn kalme en stabiele liefde wel die vervulling geeft. 
Waarbij de relatie met Hem leidend is ook als wij als mens een relatie met een ander mens zoeken.

De stabiele liefde voor de Heer, en van de Heer, de ziel als oogmerk heeft, waarbij dus vanuit de 
hemel de genade mogelijk is om binnen deze relatie de vervulling te vinden. Noem genadegaven 
waar zelfs bij armoedigen de wonderlijkheid is dat men zegt, die is rond het bestaansminimum maar
toch gelukkig.

Zo zegt men ook uiteindelijk Heer uw wil geschiedde omdat men inziet dat de genade uit zijn hand, 
met de precieze maatvoering alle zogenaamde onderdelen en in het dieet alle vormen van vitaminen
behartigt worden.

Dat men inziet ik streef naar geluk, maar de vorm die ik koos is niet de vervulling waar ik op 
hoopte, en door de onbekendheid van de Heer toe te laten men zegt, de methode is verschillend 
maar geeft wel het geluk waar ik op hoopte.

Paragraaf 57

Zo wil natuurlijk de Heer dat men door zijn genade aan te nemen de veiligheid bereikt, van een ziel 
en leven die in zijn handen vrijgekocht wordt. Zoals men altijd plechtig zegt. Immers sommige 
hebben zoveel eerbied voor de Heer omdat als hun lot verloren leek, ze toch weer recht op geluk 
kregen. Noem natuurlijk een levensbedreigende ziekte, noem het lot dat ten kwade keert.

De Heere natuurlijk de ziel tot zich neemt als men zegt; Jezus Christus ik geef mij aan u over.
En wij van Corrie ten Boom hoorden, geef je leven aan de Heer. Waarmee het leven ook in zijn 
hand komt. Vaak zegt de Heer dan als men de genade aanneemt, dat hij een persoonlijke relatie 
aangaat en immers hij het gesprek gaande houdt. Bij hem is het dan niet belangrijk welke genade of 
mogelijkheden je allemaal aanvraagt of benut, maar dat je met hem in gesprek bent.

Immers of een jongen op tien jarige leeftijd zich belooft, of op twintigjarige leeftijd bij hem niet 
verschilt, immers hij houdt het gesprek gaande. Zijn verantwoordelijkheid is daarmee hoger omdat 
hij als sterkste in de relatie staat. Ze zeggen dan ook als je een relatie hebt, tussen twee mensen dat 
de sterkere de verantwoordelijkheid draagt. Heel letterlijk als je met je vrouw naar een bioscoop 
gaat, en je wordt aangesproken. Natuurlijk als je in liefde aan elkaar gebonden bent dat je de ander 
beschermt. Zo mogelijk natuurlijk door ongevallen te voorkomen, maar ook door alle uitdagingen 
aan te gaan.

Zo kan natuurlijk een relatie met de Heer ook gelden, waar hij de leiding bij heeft, Hij kan ook 
immers met zijn wijsheid de juiste argumenten geven. Als de Heer dan ook een relatie met een 



ander zou geven. Noem de man-vrouw relatie, dan is het uit zijn wijsheid, en iemand die uit zijn 
bron leeft. Ook al is het niet zijn eigendom, mag hij er toch van genieten, als een geschenk van 
engelenbrood. Immers de Heer wil dat wij gezond blijven en zijn werk doen. Hij is geen harde 
heerser die de ziel niet levend houdt, of geen beloning geeft voor werk.

Dat wij zulke dingen uit zijn hand verkrijgen, is in zijn wijsheid besloten, hij kent onze zwakheden 
en staat ons erin bij. Dit betekent als je de ziel aan de Heer geeft dat hij het draagt naar het niveau 
waar het zijn vervulling vindt, en als je het leven aan de Heer geeft, de bijbel zegt dat hij het terug 
geeft en het ontspringt tot in het eeuwige leven. Dit betekent niet dat je vrije wil houdt, en eigenlijk 
alles mag. Dit betekent dat het in zijn handen blijft, maar je het nog jouw leven mag noemen.

Als een leven onderdeel wordt van de Heer gaat hij het reinigen, staat er in je karma dat je in een 
slavernij positie was een vorige re incarnatie, dan gaat hij de argumenten geven om vrijgekocht te 
worden. Hij reinigt het leven van slecht karma, en geeft de mogelijkheden om het leven ook te 
vervullen. De vraag of dit gratis en waarom is, Hij vult het met de mogelijkheden die hij erin legt.
Zelfs al lijkt het dan een onterechte geschenk of kostprijs. Het is zijn wil hoe hij het vervult.

Immers zelfs in de hemel vinden ze het wonderlijk waarom de Heer een levens of zieledoel zou 
vervullen, en bijna zonder kostprijs. Immers de Heer schenkt dan zijn naam aan het leven en de ziel 
zodat het op de samenkomstplaats straalt van geluk en betekenis. Hij daardoor zijn naam als Koning
van het Heilig Ras waarmaakt.

Immers het heilig ras, leeft niet voor wensen of eigen vervulling maar voor het doel van God 
Almachtige om zowel God te dienen, als zijn orde te onderhouden. En de Heer deze taak bij ieder 
leven en ziel in zijn beheer vorm geeft.

Zo mag een dienaar ook hopen op de persoonlijke vervulling als onderdeel van de taak die hij 
verricht. En de Heer de zwakheden kent, en ze compenseert, en de vervulling uit zijn hand tot in de 
verre toekomst zijn legitimiteit bezit.

Paragraaf 58

Zo zag ik een schilderij over de uitbeelding van Krishna of kresna en arjuna, die in indonesie anders
wordt genoemd. Het beeldt eigenlijk de christelijke gelijkenis uit dat je een godheid leidend maakt 
in je leven. Als onderdeel van de bagvad gita is het natuurlijk in gods perspectief de naam krishna.
En is arjuna degene die zich in het leven heeft leren overgeven.

Soms als je dan in de omgeving een kleine handreiking ziet, dat je eigenlijk weer moed vadt, dat we
eigenlijk soms in overgave aan noem het de realiteit moeten treden.
Dan hoeft het niet eens een goden naam te zijn, maar bijvoorbeeld de creatieve kracht van de 
werkelijkheid. Soms als je dan wil beschouwen welk begrip je ervan hebt dat je de verwondering in 
je toe moet laten.

Zo kan alles in het leven soms een diepere betekenis krijgen als je open staat. Open staat voor iets 
onbekends, iets wat je nog niet kent. Zo kan dus zelfs een handreiking in hoger opzicht noem het 
een meta-perspectief een betekenis hebben. Noem het soms dat jaren later een inzicht het leven redt.
Noem het een klein geschenk die later de betekenis in zich draagt. Van iets onbekends. Een 
perspectief die onbekend blijft, maar door contact te leggen toch het onbekende aanraakt.



Noem het overgave aan de werkelijkheid die het onbekende toelaat. Noem het de werkelijkheid die 
onbekend blijft. Immers je eraan overgeven maakt het onbekend, onberekenbaar, en 
ondoorgrondelijk de genade die we van de goden zoeken, vaak de ondoorgrondelijkheid aanduidt.
Je open stellen voor niet je eigen interesse, maar wat de werkelijkheid brengt.

Noem dan de werkelijkheid grond van het leren, en zolang je bereidt bent te leren, je ook groeit.
Noem het dat we engelen worden, noem het dat we in groter verband onze functie uitvoeren.
Door je voor de werkelijkheid open te stellen, je onderdeel bent van die werkelijkheid en die 
creatieve kracht. Waar wij dan onderdeel van zijn. Zo verbazen de hoogste engelen zich over de 
eenvoud van gekozen woorden, en verwonderen goden zich over de normen van sociale regels,
die in groter verband de veiligheid waarborgen. Noem het over ons menszijn die zich verwondert 
over het werk dat wij iedere dag weer volbrengen.

Noem dan dat alles terugleidt tot een leven, die misschien bij het oordeel een medaille krijgt, voor 
bewezen helden daden, ook al zijn het altijd maar woorden gebleven.

Paragraaf 59

Mensen hebben vaak in geloofs opzicht de vraag of zij de genade aan mogen nemen,
en erna in de genade opgenomen worden. Als zij dan afgewezen worden het als een persoonlijke 
gevoel optreedt. Immers genade is zo belangrijk dat je het gevoel wil hebben of het geldig is.

Zo kan men in elke religie natuurlijk de genade proberen te verkrijgen en af te wachten of die geldig
is. Immers als je je verwant voelt met een godheid, wil je er de straling van in je leven verkrijgen.

Noem een godheid die wijsheid geeft, een godheid die je hartwensen vervult. Of die een taak geeft 
ook al is het in moeillijke tijden die je een gevoel van vervulling geven. Immers in je baan en werk 
wil je ook de uitdaging krijgen, dat je intelligentie of inzet wordt gevraagd. Als je dan ook de 
beloning krijgt, heb je iedere dag een gevoel van voldoening.

Als iemand dan de genade zoekt en die aangenomen wordt, als voorbeeld als je in het leger werkt 
en als soldaat zware missies hebt. Je hebt misschien leed en angst tijdens je werk, maar als je succes
hebt voel je je voldaan. Immers je mogelijkheden worden ingezet, in dit voorbeeld door het 
vaderland.

Als je dus in religieus opzicht genade aan neemt is het wel de belofte dat je in je werk volledig 
benut wordt. Ook met leed en angst. Het verschil met een legersoldaat is dat bij religie je behoud 
altijd zeker is, en zowel missies als vrije tijd worden ingepland. Een soldaat die een pasgeboren 
kind heeft, moet je geen missie geven. Zo kan dus je leven en bestaan wijden aan een religie en zijn 
genade, de belofte geven van voldoening maar is niet vrijblijvend, en ook geen vrije tijds baantje.

In het geloof of in religie is het dan de belofte als je genade aan neemt, dat je mogelijkheden 
worden benut. Noem deze mogelijkheden die dan binnen de werkelijkheid vorm krijgen.

Elke religie gelooft in de ondoorgrondelijkheid van de goden, noem het hun hogere wil die niet 
afhankelijk is van studie, van feiten. Maar door de creatieve kracht mee beweegt met de tijd,
en met wat er echt in de wereld gebeurt.

Zo kan men natuurlijk elk element wat iemand bezit, nagaan, wil ik dit zelf houden, wil ik zelf een 
baan zoeken, wil ik een genadevorm aan nemen, of wil ik geheel zeg maar gecoordineerd worden.



In religie is er natuurlijk geen dwang of drang, de goden willen dat de mens zelf beslist. Maar ze 
geven de belofte noem het een medaille als je die moed wel toont. Als je het onbekende pad gaat.
Je zoals ze zeggen de nieuwe wereld bereikt. Misschien een columbus welke weg men ook gaat.

Zo is het bij elke religie mogelijk, bijna iedere of recht op genade in boeken vastlegt, of die genade 
mondeling aanbiedt, of beschrijft welke voorwaarden er zijn, en in het christendom de genade
ook beschikbaar is. Noem zonder aanneming des persoons, God oordeelt niet of iemand zwak of 
ziek is. Noem het daarom dat gebeden over overgave ook worden aangenomen.

De vraag mag het wel je ondergeschikt maken aan een hoger belang, of een hogere macht, Wat als 
die belofte dan wordt gebroken. Het blijft een keuze die de mens zelf maakt.

De belofte van hogere religies is dan, als een zogenaamde aartsengel of parakleet in onmin valt, of 
zelf niet meer werkt voor die heilige bron dat alle zogenaamde volgelingen mogen kiezen welke 
weg ze gaan. Ze mogen dan aansluiten bij de zogenaamde nieuwe behartiger.

Zo is het dus mogelijk om in gebed, immers de goden oordelen zelf over de bewuste keuze, een 
belangrijke element van je leven aan te bieden aan een Godheid. Noem het christendom, Noem het 
hindoeisme.

De vervulling verloopt dan meestal zoals mensen die de ervaring al hebben kunnen uitleggen en 
verklaren. Noem dat oudere mensen veel levenservaring hebben en altijd iemand kennen die zo’n 
stap ook heeft gedaan.

Zo’n levensvervulling is dan door die genade dus niet zonder pijn en leed, maar bij religie is het een
belofte dat de ziel blijft leven, en bij hoge ouderdom waar anderen wegkwijnen de kracht in de ogen
zichtbaar blijft. Zo hoorde ik een oudere man, ik heb vroeger de genade gekregen en heb die nog 
alitjd gehouden. En nog iedere dag vecht ik in de tweede wereldoorlog. Toch was zijn stem 
krachtig, en zijn persoonlijkheid als een krachtige jonge man. 



Paragraaf 60

Zo was ik in een visioen verbonden, vele mensen die bij elkaar woonden en stemmen hoorden.
De ene hoorde lelijke bewoordingen en zei steeds ik lijd eronder, de andere hoorde 
toekomstvoorspellingen over nare tijden. Een derde werd verweten van erg slechte wil.

Ik vroeg hen zijn stemmen ook een methode van praten op lange afstand, en zij hoorden wijze 
bewoordingen over de gevaren op aarde.

Ik vroeg hen de gevoelens die geen betrekking hebben op het dagelijks leven, zijn die als 
aanduidingen over de dingen die komen gaan.

Ik vroeg hen de engelen van de Aarde die in de vervuilde sfeer wonen, graag hun wijsheid 
schenken, maar de schadende geluiden hun stem en hun boodschap wegnamen, en zij
als het ware door erg ongeluk hun talen vervormden tot een boodschap van leed en gevaar.

Ik vroeg hen toen, als de wereld der stemmen inzichten van hooge scholen zouden geven,
zou het geluk schenken zelfs met een voor mensen ongewone bron.

Ik vroeg hen toen, als geluiden als in de samenleving grote waarde zouden hebben,
zouden ze dan mogen bestaan in ogen der mensen en engelen

Paragraaf 61

Soms vraagt men ‘s nachts waarom slaap ik niet, en dit en dat.
Dan zeg ik al slaapt men niet rust men toch.
Met de argument dat ook als men niet slaapt het lichaam gevoelens verwerkt
en het lichaam dan graag wil dat de ziel erbij blijft.
Dit betekent dus dat niet slapen niet perse schadend is of niet de bedoeling.
Het is dan de keuze van het lichaam om de ziel erbij te laten

Soms vraagt men in het openbaar zie je velerlei mensen met uiteenlopend uiterlijk
en soms vraagt men dan waar ligt de grens.
Volgens de wet mag iedereen zich kleden zoals de sociale norm is.
En als men ergens niets achter zoekt, geen verleidende gedachtes
dat binnen de sociale regels kijken of aanzien geen zonde of misdrijf is
immers wordt door de wet gecontroleerd.
Ziet men dus de schoonheid der aarde, en mag het binnen de wet dan pleegt
men geen zonde. Immers velen dragen schoonheid die door de Schepper
in ons uiterlijk is gelegd.
Wel de regel als je een mooie grasmaaier van iemand anders ziet,
mag je hem niet aanraken, immers het is eigendom van iemand anders.

Zo heeft men dus een eigen relatie waar de gevoelens gedeeld mogen worden
en in het leven de plicht als werk of bijdrage aan de samenleving,
men zich volgens regels gedraagt. Ook om de relatie van anderen te respecteren.



Paragraaf 62

Op velerlei werelden met mensen zeggen ze; Alleen mensen kunnen vijand van elkaar zijn
immers bij territoriumvergroting kiezen ze primair voor planeetgebonden. Waarbij vijandelijke 
soorten eigenlijk ook altijd die regel volgen. Immers primair willen ze hun gebied vergroten

Paragraaf 63

Ver weg een soort met vele werelden,
ze kennen dna-manipulatie, bij geboorte de kenmerken
als argument dat ze nooit sterkte en slimheid samen doen
immers dan zouden ze de macht naar zich toetrekken.

Dna-manipulatie, ze weten over de poort van de ziel en de geest.
En die ook bij de hoogst geplaatsten steeds een nieuwe vorm geven.

Zo zeggen ze dan als hoogsten al 100.000 jaar te leven,
en bij die lengte is het niet te bewijzen of het wel of niet zo is.

Ze hebben dan een samenleving van 500 of meer planeten
die in een regio met banden aan elkaar is geweven.

Als voorbeeld over wat er in het universum mogelijk is.
Deze soort als zij andere soorten op een strafkolonie zetten
ze de internationale voertaal daar volgen, immers hun eigen taal
wordt dan niet gekend.

Natuurlijk als je uitgaat van de bron van Brahman die alle goden
in zich heeft, dat als je niets meer kan geloven dat
de helft van de mensen goede bedoelingen heeft.

In die samenleving zien ze het hele leven als het afdragen
van een schuld. Immers zij staan dan in de schuld.
Ik vertelde hen over de salarisschaal en de manier om
het dan aan eigen wensen te besteden.
Ze waren ontroerd, en hoopten ooit hun wensen met
hun kinderen te kunnen delen.



Paragraaf 64

Zoals de creatieve kracht van de werkelijkheid, noem voor sommigen het universum deelt in een 
bron die hoger is dan de eigen wil. Noem een shakti die zonder woorden werkt.
en drie aspecten heeft; Ondoorgrondelijkheid, niemand weet wat en waar. Alomtegenwoordigheid
een laag in het gehele universum is en coordinatie waardoor mensen soms het gevoel hebben dat 
dingen voor hen bedoelt zijn.

Zoals in de bijbel staat over vader Abraham dat hij in een streek met de God van de Zon als 
middelpunt woonde. Waarbij hij eigenlijk de zon als zelfstandig zag. Hij reisde naar een ander land 
waar hetzelfde woord, dienaar van de Heer betekent, waardoor hij eigenlijk van zijn eigen wil of 
doel, een hogere instantie aannam als autoriteit. Dit natuurlijk als vergelijking voor mensen die dan 
atheist zijn en een bepaalde religie of levensovertuiging aannemen. Waardoor ze eigenlijk ook hun 
middelpunt leggen bij een godheid of hogere macht. Noem dus bij Abraham als aartsvader de 
godheid die de hebreeuwse mensen nog steeds hebben.
Een religie toelaten is dan van zelfstandig naar een vorm van geloof, zoals een instrument zijn daar 
onderdeel van is. Voor de ene van vrede de ander van wijsheid.

Zo is het ook dat een mens visioenen kan hebben en zich afvraagt welke bron die geeft. Zo zag ik 
een visioen van twee seconden dat lambloed aan de deur werd gestreken, als verbeelding van het 
bloed van Christus die voorkomt dat een familie bezocht wordt en gestraft.

Zo had ik een week geleden een visioen dat, genesis het verhaal over Kain, als moordenaar niet 
over een enkele moord gaat maar over zo'n grote veelvoud dat zelfs God het erg vond. Hij moordde 
zelfs niet normale mensen maar hele aardige. Als visioen enkele weken geleden. Dan is het 
natuurlijk een bron van wijsheid en een duiding dat visioenen ook door God gegeven worden, of 
soms worden gegeven.

Zo kan men dan ook zeggen dat tijdens de meditatie je karma verbrandt en daardoor de genade 
verdient. Zo kan het ook zijn dat ook al heeft men de genade van het Christendom en de Heer 
deuren opent. wel diegene ook gebruikt met de kracht die hij heeft. Het is dan geen vraag of het 
karma van de persoon is of van religie. Immers men kan de eigen wil afmeten en zien of diegene 
zelf die kans benut of dat noem het Christus het in zijn handen heeft en het voor het koninkrijk gods
gebruikt.

Noem dan ook als een leven vervulling krijgt, een ziel of een hart heel snel begrijpt dat belangen als
zij anders zijn ook door de Heer kunnen worden bedoelt.

Zo hoop ik ook dat Christus een vriend van mij is, al mag ik het misschien niet zo noemen.
Water en Geest, stromen van levend water in het binnenste, en doop met de Heilige Geest.



Paragraaf 65

De christelijke genade

- Jezus Christus Ik geef me aan u over.
- Jezus Christus ik geef mij over.
- Jezus ik geef mijn leven aan u.
- Jezus ik geef mijn hart aan u.
- Jezus Christus ik onderwerp mij aan u en ben ondergeschikt aan u
- God Almachtige Uw wil geschiedde.
- Almachtige u bent een van de namen van God, ook als principe.
- Almachtige, ik geef mij aan u over, wordt innerlijk bevestigd.
- De genade vragen aan een of meerdere van de triniteit.
- Alle onderdelen in jezus handen vinden hun bedoeling.
- De kloof over overgave altijd voelt, maar wel beloond wordt.
- Zolang je in de genade bent ook de gunsten krijgt.
- Volgens hogere religie, zou een parakleet zelf de genade verliezen
zouden alle volgelingen worden toebedeelt aan een andere orde.

Paragraaf 66

Een keizer tooit zich met wat het volk belangrijk vindt.
Een keizer is de hoogste en wordt door het volk geoordeelt
Een keizer leeft met hart en ziel en heeft geen eigen belang.
Een koning heeft nog in hierarchische zin een lagen boven zich.

Niemand weet waarom een keizer soms streng straft en soms kwijtscheldt.

Niemand weet waarom een keizer soms op onbekende plaats zijn functies vervolgt.

Niemand kan bevatten dat een mens, van de mensheid met het geheime vermogens
noem het spontaan en onbevangen, als keizer zich verlaagt tot een bedelaar.

Noem het dat een keizer, als bedelaar wel de zuiverheid navolgt,
noem het zonder genotsmiddelen, of stelen, noem het een reine levenswandel.

Noem het dat een keizer beproeft of de wetten overal rechtvaardig zijn,
immers uit eigen beweging en door zelf ondergaan beseft men de waarde.

Niemand kan bevatten dat een aartsengel het lot van een kleine jongen
overneemt vanwege het leed, noem het levensbedreigende ziektes.

Niemand kan bevatten dat een aartsengel, in gewone zin zijn orde activeert,



het leed ook al zwaar zelf op zich neemt en het bestaan vergeet.

Niemand weet waarom een keizer zijn heerschappij opgeeft, zich vernedert
en een onbekende beloning aanvaardt, noem het een engelenverklaring.

Noem dat alle engelen bij de opdrachten van de Heer in Gods bestel worden opgenomen.
Noem het dat een engel de stem van de Heer herkent, en gezwind de bevelen
uitvoert. Ook al is het met levensgevaar en allerlei kommer en kwel.

Noem het dat engelen, de vleugels onzichtbaar maar zelfstandig, hun werk als
zonder eigen belang uitvoeren, en hun vrije wil als natuurlijk verandert.

Noem het dat voor engelen de godswil net zo voelt als de vrije wil voor mensen.

Noem het dat zonder vrije wil, falen en fouten een ander kenmerk krijgen,
noem het dat donkere kleuren licht worden, en lood tot goud.

Noem het dat heiligen in bron aan Christus zijn gebonden
en dat engelen in bron aan de Almacht zijn gebonden,
Noem het dat hindu goden aan Brahman zijn gebonden als bron.

Noem het dus dat de orde van gods bestel, vast is en zeker geschraagd,
en dat de engelen met engelenbrood worden beloond, noem dus ook
dat mensen op aarde hun zilveren spiegel beloond krijgen.

Paragraaf 67

Ieder mens zoekt een vomr van genade, wij noemen het zowel een doel
een beginsel, een methode een principe als een bron.

Wij kennen de religies en hun genade, de voorganger of ritualistiek.

DE genade van de moedertaal is de intuitie, als hulpmiddel
zeggen intuitie leeuwenhart, als genade van aartsengel Ariel, leeuwin van God.

De genade van het vaderland, het gevoel dat je plicht volgt,
noem het politiek, bestuur of soldaten als helden.
Het vaderland natuurlijk het belang van het land of de wereld volgt.

De genade van je ouders aannemen, als bevestiging van je voorouders
dat je hetzelfde bloed draagt, en hun taak voortzet.

De genade dat je meer dan een taal kent, noem het woorden, begrippen
en concepten die een betekenis op meerdere vlakken krijgen.

Dat je iedere dag in de ochtend vraagt aan de godheid waar je verwant mee voelt
Wat mag ik vandaag doen.

In tijden van oorlog en rampspoed mogen mensen vrijmoedig bidden
ook tot Aartsengel Michael en de Heilige geest.

In het hart zitten alle vermogens op de juiste plaats en grootte



ook de geest, het gevoel, het intellect en de andere onderdelen
Door ze met natuurlijke aandacht, bewustzijn te vullen ze tot
zowel hun doel als eenheid komen.

Bij de intuitie is het belangrijk alles af te wegen aan het maatschappelijk belang
immers mensen kwetsen de wederkerigheid ook geeft.

Als een vorst geen politieke kleur mag aannemen mag hij wel anoniem
goede doelen steunen, dan wordt hij anoniem een geliefde vorst.

Wikkend en wegend over de genade, ja gaf ik mijn echtgenote aan
de godheid waar ik mij verwant mee voel, mijn kinderen erna ook.
Toen voelde ik de vervulling, ja een oude spreuk werd begrepen.

Ik zag bij een vrouw die veel tijd als antropologe bij apen had doorgebracht
dat zij een binding in het hart had, bijna alsof zij met haar praten.

Ik zag als het over boze zaken gaat, moeder aarde bij de dinosauriers
al een oplossing zag, ja soms van verre in gevoel aan gedragen.

Ieder heeft een karakter type, altijd een dier op moeder aarde,
in de natuur niet goed of kwaadwillend, als karakter aan de ziel
en zijn voorkeur onderhevig, trancenderen de oplossing.

De wil trancenderen betekent aan een verwante godheid geven.
De ziel trancenderen zeggen ik geef mij aan die godheid over.

Alle aartsengelen hebben alle functies, maar willen dat de prins der engelen
wordt aangesproken. Hij die zoals de almacht is.

Alle atheisten mogen ook de genade aannemen, moedertaal, vaderland
of een van de andere waar zij zich verwant mee voelen.

Ik zei zelfs, moeder aarde, Gayatri mag u ook in genade aannemen.
Ja de apen begrepen het meteen, een lieve vrouw.

Ja de apen zagen de Schepper als een grote moederaap.

Om spiritueel belangen veilig te stellen, als begrip aan de goden overdragen.

Plicht is het belangrijkste in het leven, je verwerft de hemel en de eeuwige roem.

Door met het hart te leven, ja in de omgeving geestelijk licht, alles wordt blijmoediger.

Ja tot in hoge ouderdom mag je genade aannemen, zelfs noodweer als argument.

Ja ik waarschuwde haar, intuitie is heel scherp, anders problemen voor later.

Liefde moet je zelf laten vinden, ja meer nog dan ontspringt de bron van de eeuwige jeugd.

Als wijsgeer verklaarde ik wijsheid, ik vertelde nooit dat het dure genadevormen zijn.



in de hemel kennen ze ten volle, ja de zoekgeraakte spullen vind hij allemaal zelf.

Een heilige mag in de hemel kiezen welk patroon hij wordt.

Een engel ja zonder vrije wil, op aarde een heilige ja erna een onkwetsbaar lichaam.

Een gevallen engel, wil geen opdrachten van de Heer uitvoeren.

Ja een gewone engel moet soms schoongewassen worden, ja dan vraagt de Heer
alle genade te bevestigen. Ja als bevestiging van geloof.

Gevallen engelen, ja moeten voor de mens buigen, vragen ze aan God.

Ja engelen mogen overal ingrijpen ook via mensen, gods bestel op aarde en in de hemel.

God uw wil geschiedde ook in mijn leven en bestaan.

De Almacht ja ook christelijk heeft die in het hele universum, in de joodse tijd wisten
zij niet dat er buiten de aarde ook werkelijkheid was.

Ja christelijk is de Almacht als aan de man gebonden, in het hindoeimse aan de vrouw gebonden.

God is een god der levenden, omdat ze daar een eigen evangelie hebben.

Voor het lichaam kunnen stenen, schelpen, edelstenen, water en vruchten zowel knoflook en 
edelmetaal geneesmidddel zijn.

Bij contact met de ruimte vragen wij om contact met het heilig ras, wij kennen op aarde de 
voorbeelden.

Bij contact met de ruimte vragen wij een eenduidig aanspreekpunt, natuurlijk de meest wijze en 
vriendschappelijke vorm. Immers onnodig ruzie vermijden.

De genade van de creatieve kracht van de werkelijkheid, ja zeggen onderdeel te willen zijn.

Krishna is een grote koning, ja een genadegebed zegt hij plechtig gunst te geven.

een robijn is de steen ook van Krishna, ja Gayatri het hoogste gebed.

Paragraaf 68

Ja zoals de vergelijking zon en maan. Ja de zon geeft steeds energie,
ja in het leven de warmte, de taak, de geliefden.

Ja zoals in het leven wij 's nachts slapen, en uitgerust wakker worden,
ja velen kennen niet de ongelukkige kant, ja waar zij diep leed en vertwijfeling kennen
Noem het alles dat fout gaat, en alles dat schade leidt.

Ja wij in het leven hebben dagelijks de zon, ja de warmte, de blijmoedigheid.
Ja aan de andere duistere kant, ja voortdurend vel evormen
de ene pijn, de ander angst, vertwijfeling ja zelfs de tijd lijkt soms slecht te zijn.



ja de pijn van aanvallen, de angst van dreigin de vertwijfeling dat je jezelf niet bent.
Ja meer nog een aparte wilsbron, ja hoe het kan weten ze niet.

Ja wij bij de zon, en op aarde, schenk wat licht aan de maan, dat ook in de 
diepste duisternis, ja wat licht en energie ,een kompas de poolster,
ja meer nog een kleine beetje hoop, een klein lichtje in de duisternis.

Ja iedere dag help ook in het licht van de zon, het ene moment draag je geluk
ja volgende moment help je ook de duisternis verdrijven, ook al is het als een
donkere spiegel in de ziel, ja een eigen plaats in het hart. Ja de bewijzen
dat het in ik-perspectief is, betrokken op eigen referentiekader.

Ja een kleine donkere spiegel die de slechte energie omvormt
dat ze daar ook een klein richtpunt hebben, een hoop op wat
echt geluk, wijsheid en liefde betekent.

Ja iedere dag in mijn hart help ik mee, ja daardoor kan je ook ongelukkig zijn
de somberheid, het verdriet, het meeleven wat je geeft. de medelijden dat je een
deel van hun leed draagt. Ja anoniem help je mee, aan de hele werkelijkheid
en dan mag je ooit hopen voor werk krijg je beloning al werk je mee,
noem het de ziel, het hart, de levensenergie.
 ja een klein licht staat dagelijk in mijn tempel. Als steun aan de duistere kant en de lijdenden.

Ja het is een vermogen in het hart, nog geen vaste naam, ja veel delen erinmee zo geloof ik.

Ja hoe ik weet van het leed daar, ja al jaren voel ik dingen mee, en een beetje goede energie
ja met die donkere spiegel ja hoop ik komt het op het goede moment op de juiste tijd.

Ja ik hoorde van een voorvechtster, dat als ik naar mijn litteken kijk, ik mezelf nog ben,
volgens eenvoudige wezens. Ja voor hen de Schepper de grote moederaap.

Paragraaf 69

Hogere kunde in de contract sfeer.

Wurgcontracten zijn altijd verboden maar soms ligt de grens heel vaag.
Slavernij is verboden maar soms lijkt het een arbeidscontract.

Twee voorbeelden

Ja bent aan een interstellaire koninkrijk verbonden en ze zien soldaten als een erebaantje.
Ze worden door een contract voor het gehele leven als verplichting gebonden.
Zij krijgen misschien een klein salaris, misschien ook wel vrije tijd,
maar ze hebben de verplichting, dwang, om te moeten vechten
Soms in de zwaarste omstandigheden. Als ze vechten zijn ze gedwongen
om de pijn te incasseren en met chemische middelen die hun biologisch doorduwt
moeten ze dus bij zwaar leed en ongeluk toch vechten.
Na de missie wordt hun geheugen gewist, een vorm van slavernij dus.
Mensen soms onwetend worden dan een zogenaamde keuze gegeven die altijd
verkeerd uitpakt, Erna zijn ze door contract gedwongen.
Dit is een voorbeeld van contract op kwaadwillendheid met een mooilijkend argument.



Tweede voorbeeld 
in een land is een schuldenlast mogelijk, tot aan drie miljard, een interstellair koninkrijk biedt 
aanbidding voor medische onderzoeken, met groot leed, en biologische hersenonderzoek om een 
gedeelte van de schuld ermee te voldoen of kwijt te schelden. Zulke contracten zijn ook een vorm 
van slavernij, immers tijdens de onderzoeken hebben zij geen normale rechten
en zelfs bij groot leed, als ze zonder verdoving in hun hersenen worden onderzocht dan kunnen
ze geen vluchtweg nemen. Immers als voorbeeld in een medische strafkolonie als je het in woorden 
uitdrukt. Deze contracten worden onder de schijnredenen van zowel schuld, medische onderzoeken 
genoemd. Vaak hebben ze wel ijkmomenten maar het is onzeker of de contracteigenaar die zelf 
maladifeert of dat het zogenaamd wel toegestaan zou zijn.

Dit zijn twee voorbeelden van contract die in contact met sommige wetgevingen legitiem zouden 
lijken. Om dit te voorkomen moet in de grondwet staan dat contracten met andere dan het eigen 
geboorte of land van burgerschap door de overheid mogen worden ongeldig verklaard, zowel bij 
duiding als een contract bekend is, als bij wet bij de geboorte of het aannemen van burgerschap.

Alleen via de grondwet en de wetboek o.a. strafwet is dit een legitieme manier om ze te verbieden.
Immers jurisidisch kunnen ze anders zeggen dat slavernij op deze manier volgens contract lijkt 
legitiem te zijn.

Met de noot dat als een kind bij geboorte bij de gemeente volgens wet geregistreerd wordt,
alle voorgaande contracten daarmee ongeldig worden verklaard.

Paragraaf 70

Soms vragen ze welke religie is nou de meest centrale en geldende op de aarde, dan zeg ik ze zijn 
allemaal legitiem immers elk gebed is al een keer gebeden, en in gebed gebracht. Noem de 
miljarden volgelingen, noem de duizenden jaren dat hun boeken of grondschriften bestaan.

Soms vragen ze naar de bronnen der tijden, de tijd en zijn oorsprong dan zeg ik de oudste religie 
staat er het dichts bij. Immers ze zeggen hoe langer iemand leeft hoe meer ervaring die heeft, en hoe
langer iemand leeft hoe meer uitdagingen iemand heeft doorgemaakt.

Soms zeggen ze dan over hele oude mensen dat ze een gevoel van rust kennen, en zelfs als zij 
iemand kunnen wijzen op hoe je gelukkig wordt ze de overtuiging hebben dat iedereen in het 
speelvijverrtje moet kunnen zwemmen om uit te zoeken hoe je gelukkig wordt. Ook door het zelf te 
vinden.

De bronnen der tijd, zijn dus gekoppeld aan de langstlevende religies, immers als iets zijn waarde 
verliest, laat iedereen het in korte tijd los. Deze bronnen der tijden, in deze tijd zijn dan het 
hindoeisme immers zij hebben het over de machten en de goden in het hele universum, waar de 
joodse historie bij god blijft zeggen dat hij alleen op aarde de almacht heeft.

De bronnen der tijden, zijn dus overal, en altijd gekoppeld aan de religies die het oudst zijn. Dus als 
het oudste grootste waarde vertegenwoordigen. Immers alles gaat een keer verloren, en hoe langer 
iets bestaat hoe meer bestaansrecht het heeft. Deze bronnen der tijden zijn dus afmeetbaar aan de 
legitimiteit en de intrinsieke waarde van religie in het algemeen, en alle stromingen in het bijzonder.



Paragraaf 71

Mensen kunnen in hoger verband maar een concept tegelijk erkennen of bevatten, als je christelijk 
bent, ben je tegen de andere religies, als je een levensovertuiging of mening hebt erken je allen je 
eigen standpunt.

Als deugd is het dan om als mens een concept te zoeken die alle andere in zich bevat. Noem dus als 
je een multireligieus standpunt hebt dat je alle religies als omvat daarbinnen ziet. Waarbij dus hoe 
hoger je concept is, hoe groter het gedeelte van de samenleving waar je dan eenheid mee voelt.

Een christen zal dus zeggen het gedeelte van de samenleving dat afgoden aanbidt er niet bij hoort, 
geloof je in aartsengelen dan kan je al meerdere stromingen bij elkaar vatten in een concept.

Ben je hindu dan erken je goden die in het hele heelal hun geldigheid hebben. Als concept neem je 
dus een centraal thema waar een bepaalde informatiebron bijhoort. Noem de bijbel, noem de veda’s 
noem de andere grondboeken.

Het concept boven de andere concepten is dus een zoektocht naar welke ruimvattend is, maar ook 
een centrale grondwaarde veronderstelt. Immers anders zou je een feilbare bron aannemen.

Het concept dat boven alle andere ligt, zou dus de zogenaamde wereldvrede op het oog hebben, 
immers alle onderliggende concepten hebben dan een plaats in de orde, die hun eigen plaats en hun 
eigen betekenis ondersteunt.

Het concept dat bovenliggend is, is afmeetbaar aan alle grondwaarden binnen alle andere 
concepten, immers vele kenmerken zijn terug te voeren op de intrinsieke betekenis voor de mens 
zelf, de mensheid in totaal, en als een soort kompas altijd naar het noorden wijst, naar de betekenis 
die op iedere plaats naar geluk, vrede en wijsheid wijst. Een kompas wijst dus vanuit iedere situatie 
naar een algemeen bekend principe dat in iedere taal naar het menselijk doel wijst, binnen iedere 
beperking en met alle middelen die in eidere situatie voorhanden is.

Het concept dat alle andere inhoudt, als een kompas overal te vinden is dus voor de mensheid heel 
belangrijk. Noem het bron van religie, wetenschap, filosofie, maar ook alchemie, en natuurkunde 
volgens de spirituele betekenis.

Paragraaf 72

Ik las in een visioen over een heilige die al een tijd geleden leefde, meer dan zeg een duizend jaar 
geleden. Hij was als heilige nooit met naam genoemd, en was in zichzelf vervullend.

Hij was een heilige omdat hij net als een andere heilige iedere avond tegen het kwade streed. Hij 
zag visioenen verbonden met het hele universum, en met gevouwen handen streed hij zonder vaak 
zijn naam bekend te maken, gaf hij engelen moed om taken op te vatten.

Deze heilige had het gebed geleerd, van wege alle mogelijke plaatsen in het universum dat hij tot 
aan de hoogste goden en godinnen mocht aanspreken, Ja die godinnen en goden konden overal hun 
invloed geven. Deze heilige was iedere avond de hele avond met gevouwen handen.
De ene zegt het is sereniteit, de ander zegt alle visioenen krijgen antwoord. Een derde zegt tot aan 
middernacht wie kan zoiets volhouden.



Deze heilige net als de heilige uit de middeleeuwen die ook een spirituele deur of poort had in zijn 
huis, en iedere avond de demonen wegsloeg, en overdag geen bekendheid droeg.

Deze heilige, nog iedere avond zit hij de gehele avond met gevouwen handen, de vraag heeft hij een
geliefde, ja beantwoordt nooit een vraag bij een heilige of engel. De vraag waar leeft hij van, heeft 
hij vrienden of bekenden, heeft hij werk, ja vraag die dingen nooit bij een heilige.

Deze heilige strijdt met gevouwen handen nog iedere avond. Soms nog later dan dat. Ja hij is 
gewend iedere avond uitdagingen, en ontberingen aan te gaan. Kijk je bij hem in huis, ja alleen een 
zilveren spiegel zie je daar. Geen rijkdom, geen macht, geen mooi nageslacht, nee alleen een 
zilveren spiegel zie je daar. Ja die heilige strijdt daar tegen het kwade iedere avond. 

Deze heilige al leeft hij tot in eeuwigheid, al krijgt hij beproevingen van alle goden en engelen, ja 
vooraf in gebed gebracht schenkt de uitkomst, waar anderen van het pad af dwalen.

Deze heilige misschien een monnikorde verbonden, misschien verbonden Brahman, misschien ook 
de genade van goden godinnen en engelen, ja ook om zijn werk te doen, ja iedere avond in gebed.
Hij gelooft ook in stil gebed met gevouwen handen zonder woorden te noemen. Immers zelfs 
woorden zijn een voorwaarde of conditie. Pure aandacht aan noem het ondoorgrondelijke.

Paragraaf 73

De hoeders der aarde,
als zij terug zouden komen zouden ze al het kwade genezen, ze zeiden de oorsprong te kennen, en 
daar alles recht te kunnen zetten. Er zou dan een nieuwe tijd aanbreken. Alles zou hersteld worden,
en een vredelievende tijd en samenleving zou er zijn. Het zouden de hoeders der aarde zijn, en ze 
zouden op een onbekend ogenblik terugkomen.

De hoeders der aarde,
Door de intuitie weer bloot te leggen als vermogen zou zelfs de satya yuga weer tot ontstaan kunnen
komen. De intuitie voor ieder mens in het hart als een eenvoudig vermogen die ook de gehele orde 
in de samenleving weer zou herstellen. Zij die deze hoeders zoeken zouden hen genade verwerven 
voor hen die deze genade verlangen.

De hoeders der tijden,
Doordat ieder wezen tijden van slaap en tijden van waken heeft. Zowel bewustzijn als het ervare 
ndat tijd niet bestaan. Zou door deze tweedeling van bestaan en niet bestaan ieder wezen meedelen 
in de genade van de hoeders der tijden. Deze hoeders waar je alleen indirect aan kan refereren, 
immers de tijd zelf kent men door te leven, en de tijd die niet gemeten wordt door te slapen.
De hoeders der tijden die indirect hun bedoeling kenbaar maken, zij die goed slapen, er de tijd voor 
nemen door deze genade gezondheid en geluk verwerven. 

De hoeders der tijden,
Worden overal ge-eerd. Zij die instrument zijn van het ondoorgrondelijke, worden beschermd door 
alle wezens die weten dat ondoorgrondelijkheid onderdeel van leren en levenservaring is.
Zij die de genade hebben iedere planeet of samenleving heeft religies, die zich op die regio als de 
grond laten kennen., Deze religies onderdeel van het geboortegoed van iedere schepping.
Alle benamingen die over de planeet de wereld ten opzicht van het universum of de werkelijkheid 
in zijn geheel heeft worden overal erkent. Zoals wij in het dierenrijk reservaten hebben en daar de 
dieren vanwege hun zeldzaamheid of grote waarde laten bestaan in hun oorspronkelijke goed.



Zo laten wij alle werelden bestaan, de vraag waarom brengen wij geen voorspoed overal, immers 
dieren hebben geen voorspoed nodig, anders zouden zij van karakter veranderen. Zo laten wij de 
aarde ook in hun waarde met de grondlegging ontwikkeling en technologische ontwikkeling. Zo is 
het gedachtegoed de cultuur, de wetenschap aan maat gebonden, de maat die in de ziel van de 
mensheid ligt. De benaming hoeders der tijden, in iedere religie de macht zonder naam en vorm, 
immers trancendeert. De benaming hoeders der tijden. Refereert aan de oudste religies, het 
hindoeisme die alle machten in het universum een naam geeft in de gesproken en geschreven taal. 
Zou het vergeleken worden zou de duurste computer, toch nog de beeldweergave van de oorsprong 
kennen al kunnen duizend talen het tot inzicht brengen, al zouden duizend talen het ieder wezen het 
in het hart begrips geven. De oudste religies blijven vrijwillig, blijven vrijwillig om te leren en 
onderwijzen. Blijven vrijwillig om ervoor te kiezen en een studentrol aan te gaan.

Zij die de hoeders der tijden willen leren kennen, onderzoek alle religies, onderzoek alle 
leerstellingen, onderzoek de deugden, onderzoek de wijsheid die naar de wijze van bestaan wijst, 
onderzoek alle richtingen die door de hoeders der tijden zijn achtergelaten. Dat de tijd, haar inhoud 
haar bestaan aan orde, maat, en onderdeel is gebonden. 

Een mens is een onderdeel met een begrensde ervaring, handelingsgebied, tijdsperiode van bestaan, 
en afgemeten doelstelling binnen het bestaan. Wat buiten het bestaan is wordt niet  gekend. Even als
het moeillijk is om tijdens de slaap alles te registreren al zijn er wetenschappen die de bron van 
slaap als inzichtspunt kiezen.

Een mens is onderdeel van een samenleving, die wordt bepaald naar kwaliteit, en aantal. Beiden in 
hun eigen hoedanigheid een doel in zich zijn. De ene mens kiest voor veel nageslacht, de andere 
voor een of enkele afhankelijk van hun inhoudelijke waarde.

Een mens is onderdeel van een samenleving, het ene volk kiest voor een groot aantal, op veel 
plaatsen, de andere kiest voor de enkeling die als vreemdeling tussen andere volkeren woont.

Een mens en samenleving is onderdeel van het universum, heeft iemand de breedte gemeten, heeft 
iemand de lengte in een onderdeel weer gegeven. Heeft iemand van een mens het bewustzijn in 
milimeters geregistreerd. Kent iemand de gevoelens in de precisie van het getal. Kent iemand 
grondsymbool van het bestaan.

De hoeders der tijden, leggen het bestaan in het hart. Noem haar de Alschepper, Noem hem de 
Alschepper. Ja wij zijn in eenheid met de tijd zelf, en toch beheren wij haar alsof wij erbuiten staan. 
Wij zijn in eenheid met het ondoorgrondelijke ook al laten wij ons zien en afmeten. Wij belonen de 
ene keer bijna zonder reden, de andere keer straffen wij alsof het willekeur is.

De hoeders der mensheid
Ja de hoedsers der mensheid hebben in het hart van ieder mens zowel intuitie gelegd,
 de basis gevoelens van het instinct. Blijdschap, Boosheid, Bang zijn en Bedroefdheid. 
En daarboven de intuitie die ons het besef geeft dat wij bestaan, dat tijd verglijdt, dat wij onderdeel 
zijn van de samenleving, en dat wij geliefden hebben waar wij waarde aan hechten.

De hoeders der mensheid beschrijven als geheim vermogen van de mens de spontaniteit,
ja wij kiezen niet het beste, het hoogste, of het ultieme, maar door spontaan zijn voldoen wij aan de 
plicht van de omgeving, van de samenleving en van het bestaan. Door spontaan zijn de ene keer 
lijken wij heel geleerd, en hebben wij de hoogste wetenschap als middel de andere keer zijn wij 
eenvoudig en lijken wij niets te snappen van wat er gebeurt. De spontaniteit, de ene keer kiezen wij 
dure woorden en staan zij versteld om inzicht, de andere keer, kan het ons niet schelen en blijven 



wij aan de onderkant van de samenleving. Het geheime vermogen van de mensheid, ja wij kiezen er
voor om ons leven soms serieus te nemen, en andere keren haar nietswaardig te vinden. Toch 
hebben wij ontwikkeling en plotseling wenden wij het roer, en gaan op nieuwe grond af.

De hoeders van de mensheid, de spontaniteit, een herinnering aan het paradijs, een 
ondoorgrondelijke motief, de ene keer zonder reden, de andere keer met tiental argumenten.
Zij die spontaan zijn, kiezen zelf voor het leven, en hun functie is in hoger verband.
Soms zijn zij leiders van vele planeten, andere keren zijn zij eenvoudige kunstenaars.
Soms voorkomen zij oorlogen van tientallen eeuwen andere keer veroorzaken zij een gevecht in een
buurtuitspanning.

De hoeders der mensheid, zij gronden het leven van mensen, van de samenleving, van onze soort, 
het contact met het universum, de orde, de deugden, de middelen van bestaan tot aan ieder mens als 
individu die mag kiezen waar hij zich door laat leiden.

De hoeders der mensheid, waar zij vandaan komen, waar spontaniteit opkomt, waar zij wonen, geen
mens beseft hun waarde tot zij er misschien zichtbaar worden, verdwijnen, of hun voortbrengselen 
vrucht dragen. Als de hoogste wijsheid, orde, liefde, elke deugd. Ja soms een begin heel klein. Maar
hun spontaniteit altijd van waarde in hoger verband.

De hoeders der mensheid, zij hebben geen naam, geen kenmerk vooraf gegeven, ja een oude 
herinnering dat het paradijs voordat zij naar het hoogste streven, ja spontaan bleven zij in hun eigen 
waarde.


