Profetie van Zephira
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.

