
The proverbs of Mount Kailash – De spreuken van de berg Kailash
Als Brahman het goed vindt schrijf ik graag over wijsheid.

Paragraaf 1.

– Het kristal liet wondere kleuren zien, door het licht van de zon.
– Door het licht van de zon, wordt het kristal steeds groter.
– Door het licht van de zon, het kristal verkrijgt steeds meer facetten als een diamant.
– Door grote waarde, gunden alle engelen hun zegen aan het ene eenvoudige leven.
– Wikkend over de kostprijs van vele wonderheden, waren het slechts geschenken.
– De wereld is echt of onecht, de vele dimensies werden door Brahman aaneengeregen.
– Er is geen weg zonder voetstappen of voorgangers. Ook al lijkt zij onzichtbaar.
– Wikkend over genade, kregen zij allemaal de juiste plaats, zowel tijd als woord.
– Wikkend over mijn plicht deed ik alles dat voor mij kwam, en verkreeg ik de beloning.
– Er is geen dag zonder werk, er is geen dag zonder geluk of leed.
– Het leven is als een vastgestelde maat, ren de wedstrijd naar de volledige genade.
– Het bestaan als het moment van leven en ziel tesaam, maar ook de gehele lengte.

Soms zeggen ouders; Als je het zelf niet redt in het leven mag je een religie aannemen en ook aan 
een godheid overgeven. Als borging van belangen. 

Paragraaf 2

– Wikkend over de genade van die hoge Brahman, vertrouwde ik tegen de norm in gezondheid.

– In de werksituatie, is het persoonlijk belang gescheiden, maar toch zoekt men vervulling.
– Wat is vrije wil, als gods wil even natuurlijk voelt.
– De ene dag in angst en leed, de volgende dag in blijdschap met de zon. Elke dag de maat.

– Hoe kan men pijn verdragen en toch geloven en hopen op de goden.
– In de hemel geniet men de beloning voor al het aardse zowel leed als bedoeling.

– Ik verklaarde mijn wijsheid als internationale bron, en toch de beloning komt in de buurt.

– De heer zei, alleen als je in de genade deelt deel je in de gunsten. Kies om trouw te blijven.
– Een priester zei, god zegt ja, nee, of wacht. Ook bij pijn is het moeillijk met het woord wacht.
– Soms zeggen engelen, draag het leed, immers god ziet een zuiver hart soms met bedoeling.

– Zelfs bij de Heer vindt men gebeden van overgave, worden ze beloond met acceptatie.
– De Heer vinden als volledige bron, wie schenkt het geluk tot aan de hemelpoort.
– De Heer vinden als bron, zelfs engelen zijn vol hoop als zij die vinden.

– Soms zegt een zelfstandige, ik wil de genade verdienen en niet zonder kostprijs krijgen.
– Soms zegt een zondaar, ik wil mijn zonde door boetedoening voldoen.
– Soms zegt men in grote vrees, ik ben het niet waardig. De Heer dan zegt, hoop op mij.

– Tot aan de laatste dag in alles gehoorzaam, een visioen van een zalving als voorganger.
– Iedere keer het leed trancenderen, ook al zegt soms de logica dat oplossing niet meer bestaat.

– Noemt men een doel van het systeem de fysieke en maatschappelijke gezondheid.



– Ik zei tegen de Heer, mijn wil is zwak, neem het in uw handen.
– Ik zei tegen de Heer, Ik beloof mij in uw handen, als kinderlijke voorwaarde de besluitvastheid.
– De wil der engelen, zonder voorkennis gebonden aan de alwetendheid van de Heer.
– De wil in goden, en de werkelijkheid, onthecht ging ik het pad waarheen mij leidde.
– De wil der goden, een monnikschap, een priesterfunctie. De goden beschikken hun macht.

– Ik kreeg het juweel van een kruisje met kristallen pas na de volledige aanname.
– Het kruisje draagt zijn beeltenis aan beide kanten, zowel in huis de straling van genade.

– Ieder mens is gebonden aan autoriteit, via werk, via relatie, via religie.
– Niemand kan de Koning der dieren weerstaan, zijn macht is onschendbaar.

– Een orde voor zowel religie, wetenschap, bestuur als koningshuizen is bindend.

– Ik vertelde over het geloof, en bij iedere stap bekeerde ik mijzelf, in al mijn onderdelen.
– Als een man de ondoorgrondelijkheid van God zoekt, is die al aanwezig.

Paragraaf 3

– Ik zocht de kracht der dieren zonder woorden, ik vond Parvati en Godin Uma.
– Ik vond Godin Uma als moeder, vrouw en shakti.
– Ik zag alle vogels in fase vliegen, met honderden
– Ik zag alle vissen in fase zwemmen, met duizenden
– Ik zag mij en mijn geliefde in fase vliegen, als engelen.
– Ik zocht een geliefde maar stelde me open voor de ondoorgrondelijkheid.
– Ik vond de genade van alle godinnen, en Gayatri liet mij over liefde schrijven.
– Tijdens meditatie verbrandde ik Karma, en vond de genade.

Paragraaf 4

– Ik zocht mijlenver en vond als ijkpunt de belofte der goden.
– Ik zocht door het hele universum en vond een kompas zonder woorden.
– Ik woonde naast de buren, maar vond de hartelijkheid van een goede buur.
– Bij de goden, is de hogere orde altijd in de juiste volgorde
– Veiligstelling onderwierp mij aan de goden en aartsengelen.
– Borging ik gaf mij in gebed over, aan ultieme Brahman.
– Brahman als overheid bewaakt de werkelijkheid, ieder het recht om te zoeken.
– Van de ene God naar de andere God, om ultiem geluk te vinden.
– Ik noem sublimatie van gevoel naar woorden.
– Ik noem trancendatie alle gebeden van genade en engelenbrood.
– Ik noem trangressie, het sociale ideaal van gratis technologie.
– Ik noem de inbedding, noem een veilig wijs woord.
– Ik noem het borgen van belangen zeg maar het aanspreekpunt.
– Ik noem de sociale norm, mag je nooit overtreden.
– Ik noem de moraliteit, reclame voor de grondwet, kinderen ze leren kennen.
– Ik noem het ethisch belang, ik noem dan zelfvertrouwen en eigenwaarde.
– Ik noem het ultieme oordeel, noem het christendom.
– Ik noem de hogere genade, door meditatie verworven.
– Ik noem de eigen wil, getrancendeerd uit geloof en godsdienst.
– Ik noem de ziel, getrancendeerd de wil gedragen wordt.
– Ik noem het leven, volgens het heilige boek, tot het eeuwige leven.



– Ik noem alle idolen, in hun clips geheim hun geloof laten zien, noem als ketting.
– Ik noem overstijgende verantwoordelijkheid, geborgd in het werkzame.
– Ik noem mezelf trancenderen, van ik, mij, mijn en mijzelf.
– Ik noem mijn naam, als bestaan mag ik mij trancenderen zonder voorwaarde.

Paragraaf 5

– In de buik mochten ze al de favoriete muziek luisteren.
– Pas geboren gaf ik al onderwijs door aardige bewoordingen en betekenis te verbinden.
– Als een jaar oud, probeerde ik al speelgoed met geometrie te combineren.
– Als twee jaar oud, de eerste stappen, liet moeder al een meetlat zien.
– Als twee jaar oud, de vader veroorzaakte verdriet, maar toch de meetlat van de ouders.
– Als vier jaar oud, het kindje zei steeds nee, de ouders zonder betekenis zeiden hetzelfde.
– Als zes jaar oud, rekenen was zonder rekenmachine, maar wel appels en peren.
– Het kind vijftienjaar oud, we bespraken codes voor hulp en lieten vrij.
– Het kind achtienjaar oud, we bespraken geen enkele onderwerp we lieten ze vrij.
– Bij de een entwintig verkregen ze volledig zelfbeschikking, maar wel een rode lijn.
– Kinderen, het eigen bloed, als ze minder zijn, toch bij de ouders goed.
– Kinderen als jonge delinquent, we zochten naar de juiste idolen, en vrienden hielpen.
– Zakgeld, ga lekker werken zeiden we.
– Zakgeld, niet meer dan twee chocolade repen per week.
– Zakgeld, kies wel of je een computer wil of een brommer.
– Zakgeld, investeer in gezondheid, zeiden wij een jonge vrouw.
– De eerste centen, koop dan wel manderijnen.
– De eerste centen, computerspelletjes graag.
– Verjaardags cadeua, maak een mooie tekening.
– Verjaardagscadeau, misschien een grote ferari, schaal een op honderd graag.
– Sinterklaas, een wereldsprookjes boek, midwinter graag.
– Sinterklaas, een halve bladzijde uit de moeillijke bijbel al genoeg.
– Over superimpositie, het klooster, zeker weten later een hoge verantwoordelijke baan.
– Over superimpositie, waar je toe bidt, is waar je bij hoort.
– Geen idee van woorden, zeg ze maar gewoon.
– Relaties, bespreken binnen de grenzen van vertrouwelijkheid.
– Kinderlijk, vaak samen met het gebrek aan strategie.
– Wat minder, vaak wel in de samenleving welkom
– Verzekeringen, wij dienen ze in de samenleving.
– Grand scheme of life force. Onbewust denken graag.
– Mediteren karma verbranden, je verdient de beloning zelf.
– Welke meditatie of mindfullness, met gevouwen handen noem namaste, uren lang.

Paragraaf 6

– A land to take, a country to give, just love to gave.
– Whistling to a dove and pigeon, just a small gesture.
– A lady red hair, green eyes, a true love await.
– A lady blond and blue, a neigbour, a thousand miles apart, love to give.
– To see the sands of wisdom, yes times of water, and shores apart.
– Waiting for the dream, as dust of fantasy times, yes a word to tell.
– As poor ancestors to take, a silver heart, and love to gave.
– Golden times, and golden hands, the Lord Protector to give.
– Silver coins to trade, yes a purse eternal wisdom to a lovely grade.



– Diamonds and silver crystals, yes riches and fame to take.
– A princess, yes a thousand planets, yes Gayatri the swan on the lake.
– A prefecta, political a twohundrd planets, yes she admires a simple heart to take.
– A holy virgin, yes a two thousand to take, yes i was her only figure as on the lake.
– The love of the ocean, yes a symbol, i awaited, yes the oceans take.
– I loved yes, an evening, prayer, a five hours everyday,awaited the immortality
– More the immortality to take, yes Brahman a bond forever to make.
– Red hair, green eyes, Blue eyes, Blond Hair, i saw her everywhere, a moment to take.
– A girl a laday, dust of time and memory, a fantasy, a true hearts origin, a times apart.
– I saw here a palace made of diamond, ruby, even gold, every day i travelled, my secret.
– I saw a palace made of the dust of dreams, even Shakespeare gave words, a crystal to trade

Paragraaf 7

– Op saturnus, de egoistische planeet wonen de zwarte vogels en de kraaien.
– Op aarde, de blauwe planeet, woont de wereldvrede.
– Iedere planeet een actief veld, zowel invloed, als aanvoelen.
– Iedere planeet een passief veld, alleen invloed, als een soort radio of magnetisch veld.
– De Zon, ja voelt van iedere planeet de waarde, en geeft het eigenwaarde.
– Op Aarde ja wij voelen voortdurend zowel de zon en de maan. Ja die energie lijkt te stelen.
– Ja in het hart zitten alle onderdelen op de juiste plaats, en grootte.
– Ja liefde via het hart, op afstand, ja je lijkt het via hun eigen ziel te voelen. Ja wonderlijk.
– Ja ze zeggen het niet, maar liefde is geen gevecht, nee je hoeft alleen maar te aanvaarden.
– Ja kiezen ze voor strijd, ja in vroege termijn, ja altijd gelijk geven en excuses maken.
– Soms moet je buigen, om te voorkomen dat je barst.
– Zien ze in de vroege jeugd kabouters en elven, ja laat ze in hun waarde. Serieus wordt later.
– Als ze zeggen te dromen, ja zonder te denken, ja dan is het verwondering.
– Zonder oorzaak kon ik handelen, ja zonder doel was ik doeltreffend.
– Ja water is om in de rivier te bewaren, en niet voor allerlei technologien.
– Ja aarde is om graan in te planten, ja meer dan een computer zal het nooit worden.
– Ja zand is het zand der tijden, en het zand der werkelijkheid, ja boetseren doen we allemaal.
– Een symbool om overal de vrede te bewaren ja de omkara. Ook in noodweer gevonden.
– Een symbool om je hart te laten zijn, ja noem haar vriendschap als grondhouding.
– Hoe moeillijk een geliefde verwerven, ja het hart schenkt liefde op de juiste tijd.
– Vergaat de wereld, ja nog een laatste zonde, een kopje koffie.
– Vergaat het hele universum, nou dan leven we verder in de hemel.
– Als je uiteindelijk kan zeggen, ja ik heb vrede met mijn eigen leven. Dan is het goed.
– Meer nog als je vrede hebt met de wereld, ja heb je een groot hart.

Paragraaf 8

- De genade van de moedertaal, ja de intuitie volgen.
- JA sommigen hebben passief de genade als vanzelfsprekend.
- Ja sommige moeten de genade actief vinden en verwerven.
- De genade van het vaderland, ja politiek, bestuur, en helden als soldaten.
- Ja de intuitie keert ook kwaadwillenden tot goedheid door de bron.
- Ja hoe moeillijk het leven ook wordt, ja overgave aan de Almacht overwint het wel.
- In het hart, ja alle onderdelen ook de geest als natuurlijk met aandacht gevuld.
- Ja de ene keer leek ik een prins, toen een heilige, soms een engel, ja wie ben ik dan echt.
- Ja bij blauw bloed zei ik, ja de naam op mijn idkaart ja altijd bevestiging en beperking.
- Ik schrijf een boek voor tieners, zodat ze ook mijn beroep leren kennen.



- Ja ik hoopte op een teken, ja van dicht bij of verweg, ja engelenbrood.
-- Voor atheisten, ja het geloof is als in humanisme een externe bron.
- Ik behandelde alle dimensies zonder naam, ja slechts vragen als antwoorden.
- "s nachts werd ik wakker, ja confuus, even ontwaken en bidden als teken en symbool.
- Ik zei al schrijf je een boek en wonen ze allemaal op pluto. al mijn collega's
- In de film en op tv, ja een geheime taal, ja een van de ingewijden.
- Alle genade kan ik dromen, ja zonder denken, het juiste woord, reincarnatie herinnering.
- Als ik dan bid, ja zonder voorwaarden, ja is verhoring dan onmiddelijk, ik geloof erin.
- Al val ik neer, al ga ik dood, ik blijf voortdurend bezig ja met plicht en licht.

Paragraaf 9

Ja ik zag twee zwarte vogels, en zij aten gewoon graantjes voor hen klaargelegd in een vogelhuisje,
ja als mensen kwaadwillend lijken en hun gewone verantwoordelijkheid hebben en houden.
Ja wie zegt dan als ze daaraan voldoen dat zij bij het kwade zouden horen

Ja twijfel over die zwarte vogels of ze bij de duivel horen, nee zwarte vogels zijn teken van 
Saturnus. Ja die planeet is de egoistische planeet, ja zelfs ook als bescherming tegen het echte 
kwade.

Ja mars de oorlogsplaneet, ook niet kwaadwillend onze westerse samenleving is er wel in de wortel 
mee verbonden. Als zowel staatsvorm en landstructuur en alle bestuurslagen.

Ja jupiter wordt de leraar der planeten genoemd niet zonder reden

Ja de zon begon lang geleden te schijnen, de aarde merkte het ook en begon opeens stabiel te reizen 
en te draaien. Ja ieder die met regelmaat zijn bronnen benut, kan alleen maar gelukkig worden.

Ja saturnus zwaartekracht mijnen, Ja jupiter, methaan als brandstof, ja mars als oorsprong voor 
defensie, en ja de planeet venus voor goud daar veel te vinden.

Ja vragen ze hoe moeten wij dat, ja dan zeggen wij, stuur vijf jaar vooruit, geregeld schepen, komen
ze structureel aan met lading.

Ja de maan, de ambassade daar dichtbij, met een regelmatige gang draait een hemellichaam, dus 
ook die satteliet met passieve opname mogelijkheden.

Paragraaf 10

Wat je verliest krijg je terug als deugd.

Wat vernietigd wordt blijft  bestaan

Orde met chaos verzoenen.

Bij de hoogste goden telt deugd als ingang

Krishna is een grote koning, altijd in eerbied zijn gunst bezien.

Bij Krishna is Conjugal love.



Waar ik ga gaat Brahman
Waar Brahman gaat ga ik

Drie sporten

De denksport,
met een bord met steentjes bewijst de adept zich.

De zeilsport,
met ruimteschepen jagen wij voor de snelste titel.

De yoga van Brahman,
die sport is Subliem.

Ik reisde tot ver na de sterren,
zij gaven allen hun antwoorden
en zij verwonderden zich om een spontaan woord.

In hele hoge werelden,
met dna-manipulatie en technieken.
Je maakt nooit iemand en sterk en heel slim
Immers een coup plegen ze dan soms wel.

Soms verloor ik de zekerheid,
Moge Brahman zijn genade schenken.

Soms verloor ik het vertrouwen
Brahmana boven de werkelijkheid
boven de dualiteit.

Paragraaf 11

De reiziger, in het cafe, het restaurant, het hotel, en de plaats van samenkomst.
Ik kwam daar op een enkel ogenblik. Ik zei, jullie worden zuiver,
jullie worden ineens heilig, jullie worden vrienden van de mooiste mensen.
Ja ik zei, geef je over aan je eigen beschermengel.

De Christusgedachte, God was zijn Vader.
Is ook de Govinda gedachte; Vasudeva the omniscient is zijn vader.
Twee voorbeelden met dezelfde Vaderfunctie.
Als je aan Krishna genade vraagt, geeft hij plechtig het antwoord aan te nemen of af te wijzen,
Als grote koning heeft hij geen verplichting, dus uit gunst.
Zelf opofferende liefde is dan een van de voorwaarden voor zijn gunst.

Mensen hebben allemaal een direct belang, daarop kan je ze niet aanvallen.
De ene werkt om zijn geliefden te onderhouden, die natuurlijk voor hen 
meer waarde hebben dan hun arbeidsbelangen. Zelfs als ze voor een koningin werken.

Mensen willen allemaal hun tegenwaarde houden, als een koningin vraagt zijn jullie loyaal



en willen jullie zonder salaris werken, hun tegenwaarde is vaak in een inkomen of gunst uitgedrukt. 
Zonder loon, kunnen zij ook hun geliefden niet onderhouden, en zullen ze hun bereidheid 
terugtrekken.

Er zijn hogere, diepere en bredere belangen.
Hogere zijn belangen ten opzichte of van hogere geplaatsten in de rangorde, hierarchie, religie of 
arbeidsfunctie.

Diepere zijn manieren om beweegredenen te combineren, waarbij je maar een of enkele deelt in 
verbale vorm. Diepere is ook om met een actie andere acties of te veroorzaken, of weg te nemen.

Bredere belangen zijn ten opzichte van de samenleving. Door het doel groter te maken ten opzichte 
van de groep binnen de samenleving. Je wil bijvoorbeeld ene uitkering van de plaats van een regio, 
naar alle inliggende regio’s uitbreiden.

Hogere belangen in religie, zijn het belang van een godheid boven je stellen.

Diepere belangen zijn het zien van een nieuwe technologie ook beschikbaar maken met lagere 
kostprijs, om de bekendheid te vergroten, naast het winstbelang.

Bredere belangen de inclusieve samenleving behartigen, iedereen krijgt een levensstandaard.

Iedereen heeft een geliefde, sommigen een vrouw, man, hun nageslacht, of een geliefde in 
abstractie. Noem het een ideaal waar ze alles voor doen, Noem het de plicht aan het vaderland als 
geliefde.

Ik ben als een grote koning, die in de staatszaal alle zaken overlegt, en zijn adviseurs en ministers 
aanstuurt, om een groot koninkrijk veilig te houden. Ik ben als een wijsgeer die in de tempel met 
alle goden en aartsengelen overlegt om de schouwing op de juiste manier te behartigen.

Ik zei tegen een grote koningin, noem haar Irene, dat zij als koningin slechts haar arbeidspositie 
voldeed, zij moest zichzelf openstellen voor het persoonlijk belang. Waarbij religie, een belangrijke 
thema is. Ik zei haar dat de voorouders als koningin in de hemel ten volle kennen en graag in 
verbinding willen staan. Ik zei tegen haar, hoeveel procent van het volk heeft jouw gekozen, en ik 
zei je moet ze allemaal persoonlijk ontmoeten.

Ik zei al je adviseurs hebben zakelijke belangen, je persoonlijk belang is net zo belangrijk, zoek de 
personen die je vertrouwt en bouw een hartebinding, de brug tussen jezelf en anderen.

Ik zei tegen de grote koningin dat de oudste religies het dichts bij de bron der tijden ligt. En zij 
noemen een religie waarin zij hoog geacht werden.

Ik zei als je zesduizend planeten hebt, ga met een roeibootje langs ze allemaal en vraag waarin zij 
bijzonder zijn, wat zij zelf bijzonder vinden.

Ik zei als een computer de essentie van een filosofie in tien minuten kan duiden en overbrengen, 
kies ervoor de boeken in begrijpelijke taal te leren en te studeren.

Ik zei je zegt veertig talen te kennen, maar je kent er toch maar een. Leer die tweede taal.



Tegen die grote koningin zei ik, als je moeillijke momenten hebt ga dan op bezoek bij mensen die je
adoreren. En vraag hen ernaar.

Ik zei tegen haar, een regering is als een bedrijf, bezoek persoonlijk al je werknemers. Met een 
aardig woord.

Ik zag een grote minister die de meesterschap had verworven, ik zei ga op bezoek bij je ouders, zij 
hadden je wens om te proeven van een hoge maatschappelijke positie voor je in gedachten van 
wege je verlangen ernaar, maar zij hebben nu de volgende fase voor jou.

Een koningin mag vragen of haar medewerkers loyaal zijn, maar zij blijft arbeidsbelang, hun 
geliefden willen wel door hen salaris onderhouden worden, daarom kan je niemand op een direct 
belang aanvallen.

Een koningin mag natuurlijk een wijsgeer om uitleg en educatie vragen, maar is gebonden aan de 
taal, van zowel haarzelf met haar macht, als de wijsgeer die voorbeelden geeft die in de realiteit 
herleidbaar zijn. Immers een wijsgeer gebruikt de middelen die hij heeft.

De werkelijkheid is altijd belangrijker.
Als je ziet dat een handeling op ieder niveau het beste als kleur kan hebben
zowel als je ergens wint als dat je verliest, dan ga je op zoek naar een hogere
manier van handelen. Noem het dat kinderen spontaniteit mogelijk maken.
Immers bij spontaniteit wordt soms gezegd; zij zijn heel slim, zij zijn heel dom
Waarom win jij vaak, of waarom verlies jij vaak.
Spontaniteit is altijd hoger.

Paragraaf 12

Over slavernij en de grondwet.

Soms in een samenleving als mensen een negatieve waarde voor de maatschappij zouden hebben,
noem het door schade, minachting of andere oorzaken. Zeggen ze hij heeft tien miljoen aan 
negatieve of schuld aan de samenleving, Als dan een zogenaamde regel zegt dat iemand aan een 
project of medische onderzoek wordt gegeven voor derving.

Als zo’n medisch onderzoek dan die tegenwaarde heeft, dan is het een vorm van slavernij, om te 
derven moet iemand het hele onderzoek ondergaan met mogelijke lichamelijke of geestelijke 
schade, en met een mate aan leed of pijn. Deze vorm van slavernij is omdat ze geen mogelijkheid 
hebben om af te wijzen. Ze hebben zelfs als er gezegd wordt dat ze keuze hebben welke 
onderzoeken ze wel of niet willen, een vorm van slavernij omdat het de schulden dan wel of niet 
dekt.

Het is een vorm van slavernij, omdat je volgens ethische regels niemand mag dwingen. Het is een 
vorm van slavernij omdat niemand die in de samenleving een identiteit hebt een schuld mag geven 
op grond van de waarde voor de samenleving, omdat dan de maatschappelijke structuur en de 
arbeidsmogelijkheden schuld dragen.

Deze vorm van slavernij moet in de grondwet verboden worden. Met alle mogelijke vormen 
gespecificeerd in de aanvullende wetgeving.

Naast deze vorm van slavernij die verboden hoort te zijn is er ook een stelling vereist dat alle 
contracten van voor de geboorte bij kennis worden geannuleerd en ongeldig verklaard.



Zou iemand van voor de geboorte een contract hebben dat zij in een soldatenorde worden 
opgenomen, en als voorwaarde alleen tijdens het leven de voorwaarde kunnen vervullen om dit 
onmogelijk te maken. Noem de voorwaarde dat zij vredelievende bedoelingen hebben. Zij zelfs 
tijdens het leven door een onbekende eed verplicht en genoodzaakt zijn de orde in te gaan.

In de grondwet als er staat alle contracten van voor de geboorte zijn ongeldig, en bij kennis, als ze 
genoemd worden, gevonden worden of anderszins bekend, dat zij meteen ongeldig zijn volgens de 
wet.

Deze twee extra stellingen voor de wet en de grondwet zijn essentieel in het licht van de nabije 
toekomst. In het licht van de technologische vooruitgang, in het licht van contact met het 
universum. Immers dat soldatenorden bestaan en welke vorm ze hebben is in sociaal opzicht 
voorspelbaar of duidbaar. Maar dat wij ethische regels op aarde zelf stellen is een veiligstelling.

De wet en de grondwet in een land hoort de burger, iedere en elke burger een vorm van 
maatschappelijke bescherming te geven. Waarbij slimheid als die verkeerd wordt aangewend een 
schade voor de samenleving kan veroorzaken die wij wettelijk kunnen voorkomen of inperken.

Paragraaf 13

Tegen mensen zeggen ze; Je mag geen relatie aangaan met anderen die een huwelijk hebben.
Immers zij worden door het instituut beschermd.

In het verlengde zegt men, je mag niet inbreken in een relatie van een ander. Als zij zeggen een 
relatie te hebben, respecteer je ze. 

Als het lijkt alsof iemand de ware geliefde is, en je vraagt ben ik  voor jou de ware en zij of hij zegt 
nee, je kan voor mij niet de ware geliefde zijn. Is het spiritueel dat diegene niet de ware geliefde is.

Als het lijkt alsof God een geliefde aanwijst en je god gehoorzaam zou zijn, En je vraag heb ik bij 
jouw of jegens jou een verplichting. En zij spreken je ervan vrij. Dan is diegene niet door God 
aangewezen.

Twee redenen waardoor mensen kunnen bepalen hoe zij met liefde omgaan. Immers geluk kent 
soms een hogere bedoeling, en zelfs een afwijzing is soms een teken dat liefde of voor later orde is, 
of een voorkeur niet het geluk zal geven die het lijkt. Accepteer dus het lot der goden.

Paragraaf 14

Soms in de rechtspraak zeggen ze waarom kan een misdadiger niet na de dood nog veroordeeld 
worden, dan zegt men na de dood is het levensoordeel van God direct, hij veroordeelt of spreekt 
vrij. Zou een rechtsoordeel erna plaatsvinden zou Gods levensoordeel niet geheel juist zijn..

Zou een misdadiger bij wet veroordeeld zijn, of bij het levensoordeel, bij straf gaat hij naar de Hel, 
bij vrijspraak gaat hij naar de Hemel. Daarom dat aan een levensoordeel niets afgedaan mag 
worden. Immers ook een straf in de Hel door god beschikt rechtvaardig is.

Als slachtoffers en hun familie, leed dragen dat een misdadiger niet een straf krijgt in de mate van 
het oordeel, dan kan men zeggen de gevangenis is om de samenleving te beschermen, de echte straf 
krijgen zij bij het levensoordeel. Daardoor kunnen zij rust krijgen in hun lot.



Immers een gevangenis is een gesloten ruimte, waarin zij de samenleving en de maatschappij geen 
kwaad meer kunnen doen. Zowel een rechtsonderzoek niet alleen naar schuld is, maar om ook bij 
anderen in de toekomst mogelijk zaken te voorkomen. De veiligheidsdienst is om de samenleving 
veilig te houden.

Bij een straf in de gevangenis ga je uit van de tijd van een recidief of een afmeting van 
vrijheidsbeperking. Als voorbeeld iemand die steelt in theoretisch opzicht binnen drie maanden een 
recidief heeft. Je beschermd dus ook met een meetlat de samenleving.

Vrijheidbeperking is dan in een abstracte waarde eenheid een berekening, ten op zichte van alle 
vormen van vrijheids-ontneming ten opzichte van anderen.

Paragraaf 15

Als het gaat over het levensoordeel, de dood en aanverwante filosofische stellingen.

De mensen die heen gegaan zijn, hebben geen verplichtingen meer aan het leven.

Na de dood is het levensoordeel, erna is het lot in gods handen zeker.

Mensen kunnen stemmen van engelen horen, soms alsof zij uit de mond van geliefden klinken.

Kom je na de dood in een laag waar je zonder handen kan werken,
Als waarschuwing het kan een oordeel zijn over de ziel. 
Immers zonder lichaam is het de ziel zelf die handelt.

Als bij God een engel voor de mens buigt wordt hij in gods bestel en orde opgenomen.
Immers een engel draagt Gods wil, en zal gods bevelen opvolgen.

Als een engel in zijn taak vies wordt, dan wast God hem schoon
door hem langs alle genade te leiden, en die te bevestigen.

Een mens of engel die zich vernedert wordt altijd door God aangezien.

Als een mens een periode van leed, buiten eigen schuld om,
draagt en verdraagt als overgave, dan zien de goden deze 
vorm van opoffering aan. En spreken zij erdoor vrij.

Als een mens schuld heeft in karma, door gelijkwaardig leed
van anderen te dragen, wordt je in karma zelf ervan vrijgesproken.

De schouwing is het proces van Buddha, Contemplatie,
Heilige communnie.

Paragraaf 16

Iedere geboorte overschrijft een vorige geboorte

Alle geboortes op aarde zijn gelijkwaardig.



Slavernij van lichaam, geest, ziel of  leven op aarde is verboden.

knechting op aarde is verboden zonder redelijke overeenkomst.

Slavernij wordt bij bekendwording geannuleerd en ongeldig.

Iedere arbeidsverantwoordelijkheid met zakelijk belang mag niet persoonlijk benut worden

Verantwoordelijkheid betekent een verplichting aan de samenleving.

Een arbeidsfunctie is op basis van mogelijkheden en bekwaamheden

Iedere inzet voor de samenleving maakt groei mogelijk.

Een ideaal is voor de samenleving een simpele richting voor het totaal als bijdrage.

In  een relatie en de samenleving kent ieder een zwakte en een kracht, door de zwakte
te compenseren, kunnen we elkaars kracht stimuleren.

Sommigen kunnen belangeloos inzet en aandacht tonen, maar behoeven
wel de veiligheid om haar zonder eigenbelang mogelijk te maken.

Zij die in de hemel zijn hopen bij ieder mens het licht te ontsteken.

Bij iedereen wordt goede inzet door de engelen gezien.

Vanuit de hemel zien alle goden en engelen mensen die zich voor
een ideaal inzetten en opofferen, en op de juiste tijd geven zij er een oordeel over.

Vanuit de hemel zien zij de samenleving en als wij het niet meer kunnen
schenken zij een licht om alles in de juiste maat te herstellen.

Bij nood, onweer en sterke wind, zijn ze in de hemel met goede raad heel dicht bij.

Iedereen heeft wel voorouders in de hemel, die hun bloed graag ondersteunen.

Iedereen mag zeggen; Je mag naar het licht.

Paragraaf 17

Als kinderen zich overgeven aan een godheid,
als ze het zelf willen of hun ouders het toestaan of vragen;

In de jeugd blijven de kinderen voldoen aan de wens van hun ouders
en blijven in de opvoeding voldoen aan de doelstelling van de jeugd

Als zij volwassen zijn kiezen zij hun eigen weg, en horen dan ten volledig bij
de godheid die zij gekozen hebben. De godheid gaat dan een belangrijkere functie aan.

Als kinderen zich dus overgeven, en door een godheid worden aangenomen,
gaat de godheid wel een weg met ze, maar ze blijven in hun plicht als kinderen



en jongeren getrouw.

Kinderen als zij zich overgeven worden dan op grond van hun oprechtheid aangenomen
en de godheden in hun oordeel zien hun jonge en goede hart dan aan.

De vraag over kinderen zonde, kansen, schade en plicht
is bij de overgave wel in handen van de godheid, maar de ouders
hebben zoals bij de gehele maatschappij door hun functie van bescherming
en geleiding wel die taak, en die plicht en dat recht.

De godheid die een kind aanneemt kan wel bepaalde wensen,
gevoelens of interessen in het hart leggen om hun toekomstige levensweg
te beveiligen en mogelijk te maken.

Bijna alle religies staan voor kinderen een gebed van overgave toe,
Zij krijgen die kans om ook zuivere instrumenten mogelijk te maken.
Immers de goden zien op aarde veel grotere problemen dan de slimste koppen
kunnen voorzien. En zij die graag werken krijgen beloond en krijgen die kans.

Als kinderen dus een gebed van overgave benutten, verkrijgen zij ook de gunst
om dat mogelijk te maken, en worden zij naast de opvoeding ook door de godheid
gevormd. Waarbij soms lessen een andere doelstelling hebben dan de normale redenen.

Een kind dat aangenomen wordt, en de ouders het als een bijzondere inwijding of
mogelijkheid zien mogen hiermee door een kunstwerk worden beloond als teken van 
hun getrouwheid in hun toewijding tot hun godheid.

Godheden en godinnen of aartsengelen zijn altijd verbonden aan een reguliere religies
die vaak in de grondwet onder die vrijheid staan. Waarbij veel mensen weten welke
wel geschikt zijn en welke een strengere voorwaarde hebben.

Vaak bij mensen dat hun eigen voorkeur voor een religie, godheid,godin of aartsengelen
bij hun bijzonder voorkeur de beste keuze maken. Immers zij zijn er al mee verbonden.

Paragraaf 18

De Brahmaan.

Een werkelijkheid een van de vele van Brahman. Zij noemden het echter of hogere dan deze, maar 
zeiden ook dat ze onderdeel zijn van de Hoogste Werkelijkheid.

Een Brahmaan volgt eenvoudige regels en rituelen om met deze bron verbonden te zijn.
In een wereld waar ook gebieden van hoge technologie zijn, en andere vormen van beschaving.

Soms lijkt het dat ze als simpel worden afgedaan omdat zij maar een eenvoudig leven hebben.
Een gesprek duidde, dat zij ook diegenen die met Brahman verbonden zijn als voorganger zien.

Hun volk zou eenvoudige rituelen hebben die als verklaring misschien wel het openen van de dag 
met een gebed wat mag ik vandaag doen Brahman, en bij het eten en de maaltijd het aan Brahman 
offeren en dan zelf eten. En andere dergelijke gebeden.



Een aanvullende verklaring dat zij bij hoge beschavingen een eenvoudige levenswandel hebben
en bij gebrekkige of lage juist de wetenschappen schenken die voorspoed en welvaart mogelijk 
maken.

Een ouder herinnering aan Brahmaan. Een woord dat in het hart en gevoel een diepere betekenis 
heeft. Zelfs dieper dan de boeken over de godheid of hogere werkelijkheid die Brahman wordt 
genoemd.

Een Brahmaan is dus verbonden met Brahman, waardoor het een mythische verbinding of kracht is.
Die misschien wel miskend wordt omdat hoge technologische beschavingen er geen voordeel in 
zien.

Een Brahmaan zoals bekend in het visioen dus een eenvoudige manier van leven en toewijding 
kennen en dus door hun eenvoud soms niet hoog in geschat worden.

Zou een Brahmaan zowel zijn dag als het voedsel door Brahman laten doorstralen, of in zijn dienst 
of als werkcontract staan dan zou het een diepere essentie of religie bevatten dan veel volkeren of 
bevolkingsgroepen erin zien.

Een Brahmaan die contact zocht als het ware schonk een herinnering aan een volk dat misschien 
wel een waarde heeft, maar een hogere waarde zou mogen verdienen vanwege hun contact en 
verbinding met een mythische kracht. 

Paragraaf 19

Soms in een tijd dat er moeillijkheden zijn en een wereld veel moeite heeft om het leven de 
samenleving goed te houden, en wijsheid of kennis een centrale positie zou zijn om het te 
voorkomen herstellen of te beschermen zouden hogere soorten uit de ruimte en het universum graag
hulp willen sturen om bijvoorbeeld een kennis of informatiesysteem te geven.

Een kennis systeem zou dan helpen om de orde, de wet, de religies en andere culturele 
eigenschappen in hun recht te zetten zodat een samenleving zelf de hulpmiddelen heeft om met
problemen om te gaan.

Die soorten zijn dan wel heel intelligent, en hebben een hele vredelievende houding, en in hun hart 
willen ze dan ook belangeloos bijdragen aan wereldvrede, maar omdat ze zelf geen mens zijn,
ze ook risico’s zouden nemen. Noem de mens die een boodschap brengt en opeens aangevallen 
wordt. Als hogere soort kunnen ze niet simpel zeggen het mag niet of diegene beschermen.

Die hogere soorten zouden een instrument van de aarde en binnen de samenleving zelf wel 
belangrijk vinden. Omdat mensen elkaar beschermen en als ze een medemens een boodschap zien 
brengen ze er makkelijker mee verbinden en respecteren.

Als dan een mens in gevaar is, is het normale maatschappelijke systeem die ermee omgaat. Als dan 
een instrument van de aarde de boodschap, het kennissysteem de wijsheid geeft, dan zijn ze daar 
dus ook heel blij mee, omdat ze dan wel zien dat het belang behartigt wordt.

Een kennissysteem in deze tijd is dan ook het belangrijkste medium om een boodschap te brengen, 
genadevarianten beschikbaar te maken, en door wijsheid zowel moreel, ethisch, religieus en 
wetenschappelijk handvaten te geven.



In een kennissysteem benoem je ook meetlatten en kompassen om voor mensen een 
aangrijpingspunt te hebben. Immers als ze door een voorbeeld geraakt worden, en daarmee de 
wijsheid in vertrouwen nemen. Noem ook wetenschappelijk bewijs. Dan is het een impuls of een 
vonkje licht dat ermee een betere toekomst mogelijk maakt.

Omdat men in deze tijd zowel boeken als moderne media een normale manier van kennisoverdracht
vinden, is een kennis systeem in die sfeer de beste keuze.

Als dan ook de vraag leeft bestaat God wel, en de goden en engelen, dan zoeken ze naar bewijs in 
de wetenschap dat God dan bewijsbaar, vanwege de zogenaamde hogere manier, zijn genade geeft.

Noem bij bewijs van God, waarmee mensen zeker weten dat het op een logische manier echt niet 
zou kunnen. Noem bijvoorbeeld een klein zonnetje van tien centimeter die in moeillijke tijden 
zonder stroom of gas een huis verwarmt. Als dat door gebed verkregen is, is voor wetenschappers 
God al als bewijs aangenomen. Immers een ontdekking die volgens de regels in de wetenschap 
duiding geeft aan een oorzaak, een middel, een stelling en een ervaring.

De betekenis is dus dat ze van hogere soorten graag kennis willen geven, maar een instrument van 
de samenleving zelf voor hen veel beter is, omdat mensen elkaar beschermen.

De betekenis is dus ook dat God omdat hij de aarde gemaakt heeft, nog steeds in zijn beheer heeft. 
En soms bijstuurt. Als God dan ziet dat in deze tijd sommige kenmerken en voorwaarden 
makkelijker zijn, dan vult hij die aan met wat binnen de sociale beperkingen mogelijk is.

Als God dan een engel zou sturen, is die engel wel gehoorzaam aan God, maar als mens gelijk aan 
alle anderen, in plicht, karma, beleving.

De beleving is dan dat je door medicijnen bijwerkingen kan hebben die gevoelens van leed, ongeluk
of ongemak geven.

De karma dat je afgerekend wordt op je daden, als je iets verkeerd doet ervoor gestraft wordt.

Plicht is, als je eraan voldoet groeit in je maatschappelijke positie, en als je het nalaat zakt naar een 
niveau waar je minder vrijheid hebt. Ook financieel.

Als dan God een engel stuurt, wordt die engel door God zelf ook beloond, immers het werk is van 
God en de vorm en het resultaat ook. Immers een engel voert de wil van God uit.
Noem dus dat een engel als hij beloond wordt, dat God in zijn hart kijkt, en als een engel een 
menselijke vorm heeft, door God dan op menselijke wijze beloond mag worden.

Als God een engel stuurt, is hij net als een leraar en vraagt in de hemel die engel op 
vriendschappelijke wijze of hij die taak wil uitvoeren. Omdat God alwetend is, zegt hij dan
van mogelijk heb je wel tegenslag, mogelijk heb je een tijd waarin je een vorm van minachting 
tegen komt. En dan zegt God ook, als je aan de taak voldoet kan je als engel ook groeien, en je meer
onvoorwaardelijk overgeven. God zegt dan ook, je taak zal dan aan de naam verbonden worden en 
daarmee in de hemel ook bekend zijn. Immers iemand die werkt verdient ook de achting ervoor.

In de hemel is dan ook een engelen orde, die gebaseerd is op hoeveel ze voor God willen doen. 
Waarbij net als op aarde plicht en de taken die je aangevat en volbracht hebt belangrijk is.



Als dan engelen een taak aangeboden krijgen, sommigen de liefde van God erin zien, en die door 
willen geven. Anderen vrees hebben voor God vanwege zijn macht en wijsheid, en uit vrees en voor
de beloning het aanvatten. Daardoor dat God in de hemel ook zijn functie heeft.

Gewone engelen hebben dan een vorm van overgave hetzij spontaan, hetzij uit liefde of een van de 
deugden. En in een vorm van overgave nog groeien. Immers zij mogen ook op God leren 
vertrouwen op eigen manier.

Aartsengelen zijn geen vader van een heel volk zoals Aartsvader Abraham, maar zijn op een 
bijzondere manier met God verbonden, waardoor God het vertrouwen heeft dat zij iedere taak 
volbrengen. Omdat zij dan volledig op God vertrouwen dat zij van God hogere taken krijgen.

Bij engelen is naam en vorm geen voorwaarde voor welke taak, maar door God aan hen toebedeelt.
Soms krijgt een engel de vorm en naam die hij wil, soms zegt God welke het meest geschikt is.

Net als op aarde kan een engel net als een mens langs verschillende taken worden gevoerd, die ieder
een eigen essentie draagt. Een aartsengel in de hemel met de alomtegenwoordigheid meekijkt, en 
vele engelen die alomtegenwoordigheid niet hebben maar wel aan de wil van God verbonden zijn.
Immers God is alwetend.

Een engel mag natuurlijk de liefde die hij van God krijgt ook doorgeven, en doordat de engel goed 
gevoedt blijft in ziel en leven, niet tot het kwade komt. Soms kiest God om een engel lange tijd niet 
te benaderen, en een taak soms wel te belonen maar niet in de mate die gevraagd wordt.

God heeft zijn wijsheid en kiest hiervoor, soms omdat als een engel in de duisternis werkt, en niet 
benaderd wordt lange tijd. God niet aan de duisternis wil laten merken wat een engel met hem 
bespreekt, als dan de engel vrijkomt, benadert God hem meteen en legt het uit.

Als God niet de beloning in die mate geeft, is een beloning met een ander thema. Net als mensen 
denken van veel geld gelukkig te worden, dat in de hemel ook is. Als God iemand niet met geld 
maar met een mooie levenspartner zou belonen begrijpen veel mensen het verschil.

Als een engel een andere beloning krijgt, is het soms omdat heel veel andere engelen ook keihard 
hebben gewerkt, en God ook een groep of collectief de beloning mag geven. Die dan soms door 
God wordt verdeeld, of door de engelen zelf verdeeld worden.

De belangrijkste vraag is dan volgens de grondwet en de vrijheid van levensovertuiging waaronder 
de religieuze voorkeur, het gebed van overgave, dat je leven en ziel in handen van een Godheid legt,
en de genade daardoor minder of meer toelaat. En men in arbeidsopzicht instemt met de 
arbeidsvoorwaarden die door de Godheid worden bepaalt.

Als mensen genadevormen benutten, is het de genadevorm die zijn boodschap bekend maakt en 
weet dat mensen die bestuderen. Het is dan de genadevorm die beslist over aanname voorwaarden 
en afwijzing. En iedere wijze of intelligente macht een vorm van communicatie heeft.

Een engel mag natuurlijk de liefde van God doorgeven, maar is gebonden aan wat God toestaat.
Als mensen vriendschap tonen, is het vanwege de taak die God geeft en niet van de engel of de 
persoon zelf. Dus soms worden zulke dingen door God niet gegund vanwege redenen, als een engel 
een beloning krijgt houdt God hier ook rekening mee.

De vraag als het een dimensie of droom is, dan kan iedereen zeggen; Zou God erover liegen,
en dan de naam God van alle religies en goden en aartsengelen.



Dit betekent ook dat Gods woord niet ledig zal weerkeren.

Paragraaf 20

Voor een Godheid is het belangrijk dat een mens, iemand zijn taak of plicht in het leven doet.
Immers heilzaam voor de samenleving.

Voor een Godin is het belangrijk dat mensen in hun leven liefde en vriendschap krijgen.

Ten op zichte van religie is een taak, levenstaak het belangrijkste. En als je daaraan voldoet, dan 
schenkt de godheid ook de genade van de godin. Die dan soms een beloning geeft. En ook hogere 
relaties kan mogelijk maken dan een mens zelf zou kunnen zoeken.

Een godin geeft wel een relatie, maar is dan voor beiden een beloning, en een godin kiest op 
kenmerken die zij niet vooraf bekend maakt. Kenmerken die ook voor een godin anders zijn dan 
voor mensen. Immers ieder mens heeft een schoonheidsideaal, noem karakter, uiterlijk, verbale 
vaardigheid, intuitie, kwetsbaarheid.

Paragraaf 21

De gevaren der werelden.

Als een koning een adviseur zou hebben die slechte bedoelingen heeft, zou hij alle adviseurs bij 
elkaar in de vergadering moeten zetten en ze uitleggen dat een kwalijke bedoelingen heeft en dat zij 
moeten uitzoeken wie.

Adviseurs hebben allemaal hun expertise, en gebruiken die dan bij elkaar. Als een koning zelf wil 
ontdekken wie, loopt hij vaak tegen een muur op, omdat kwalijke belangen zich altijd indekken.

Als het over demonen of de duivel gaat en mensen zijn slachtoffer. Dan is het vaak dat de omgeving
ze niet begrijpt. Immers zelfs als je zegt de duivel valt me lastig, of ik weet zeker dat hij of zij er 
een is, dat anderen er geen kant mee op kunnen. En soms zelfs weigeren om het te onderzoeken.

Vaak als een duivel ergens een aanval doet, dat ze binnen een arbeidsfunctie proberen om voet aan 
de grond te zetten of hun belangen te behartigen. Vaak als ze dat doen dat ze regels breken, van hun 
arbeidscontract, binnen hun werk, van de samenleving of jegens mensen die ervoor kwetsbaar zijn.

Vaak als je dan wel kan benoemen wat die zogenaamde duivel verkeerd doet, en in welke maat hij 
de regels schendt. Dat anderen een handvat hebben om er in mee te gaan en te onderzoeken.

Bij duivels is het dus belangrijk te noemen in welke opzicht zij de regels breken. Immers goede 
mensen als ze horen dat een regel gebroken wordt wel de dingen durven te onderzoeken.

Vaak als je dan een duivel in het oog hebt, en je spreekt ze aan op een letterlijke schending of hoe ze
een regel breken, dat je ook een houvast hebt. Immers of zij komen in onderzoek van de 
veiligheidsdienst waar bij hen veel meer blijkt. Of zij moeten een van hun belangen opgeven. 
Immers als ze eenmaal in beeld komen, willen ze zelf ook risico’s lopen.

Paragraaf 22



Zo kunnen ze in het christendom, Jezus Christus ook als aartsengel zien. Hij vertegenwoordigt dan 
niet de strijd, de boodschap, de wereldvrede maar een hoger belang. Hij ziet de mens dan als een 
holistisch geheel, en door alle aspecten te behartigen vaak voor engelen ook de beste naam die zij 
kunnen aannemen.

Als Jezus Christus zijn naam aan iemand geeft is dat altijd als de mens of de engel in een eenvoudig
leven zijn gunst verdient. Immers Christus toetst een mens of engel op een moment dat ze geen 
hoge verantwoordelijkheid hebben, en in hun oordeel nog geen onderscheid kunnen maken in 
religieus opzicht.

Als Jezus Christus als aartsengel iemand in zijn genade neemt, dan deelt hij in de functie van het 
verspreiden van genade. Genade in velerlei vormen, immers alle deelvormen in een bepaalde 
wetenschap bestudeerd worden.

Als Aartsengel Michael, als prins der engelen tegen het kwade vecht, de goedheid behoudt, en soms
helden zijn genade geeft. En als aartsengel al vroeg in zijn bestaan zich aan God heeft overgegeven, 
dus eigenlijk zijn volle kracht nog kent.

Als aartsengel Gabriel, de boodschapper maar ook de engel van de literatuur en de wetenschap. Die 
in het redelijke proces gelooft. Noem zelfs de redelijke godsdienst, waarbij hij ook zeker het 
christendom begeleidt.

Als aartsengel Ariel, de leeuwin van God. Het hart en de intuitie beschermt, en het hart ook in het 
universum die hoge genade geeft. Ariel ziet dan het hart en de intuitie en als een leeuwin die zijn 
kleine jonkie beschermt, en de jonge leeuw opvoedt om het hart volledig te benutten.

Jezus Christus als aartsengel, gelooft dat wanneer een mens genade aanneemt, die genade een 
bijzondere levenstaak mogelijk maakt. De genade die Jezus dan verwerft geeft hij dan in zijn 
genade ook weer door aan iedereen. Waar sommige leraren enkele leerlingen begunstigen, ziet 
Christus het belang van de samenleving. Deelt dus zijn genade zonder kostprijs.

Als mensen of engelen de genade van Aartsengel Christus hebben, dan is het zeker dat wanneer zij 
het belang van de samenleving begrijpen, en in hun toewijding zelf genade verwerven dat zij het 
doorgeven. Met natuurlijk het uitgangspunt dat iedereen een verscheidenheid aan voorkeuren kan 
hebben en vaak openstaan voor een genade vorm waar ze zelf al binnen of buiten religie voorkeur 
voor hebben.

De Vraag over Christus als aartsengel, zijn genade en allerlei vormen van geloofsvragen, is bij een 
aartsengel in veilige handen. Immers aartsengelen volgen de verlangen en wensen in het hart 
waarbij vooral engelen dus geleidt worden. Immers zij vaak zijn bereidt zich onvoorwaardelijk in te
zetten voor een aartsengel en natuurlijk de heilige naam van God.

Als vergelijking alle aartsengelen dragen dezelfde bron van een heilige naam, als de hindoe goden 
en godinnen, en zijn ook in literaire zin aan dezelfde heilige naam noem Brahman verbonden.

Als een engel Christus aan neemt als heilige naam, in de orde ervan, dan worden ze vaak in de 
eenvoudigheid van het bestaan er al aan toegevoegd. Immers vaak zegt men van mensen dat 
belangen zich tonen op een moment die zij zelf niet belangrijk vinden.

Jezus Christus als aartsengel laat zijn engelen dan ook genade verspreiden, en geeft ze dan het 
individuele recht hun genade aan te nemen, te verdienen, te verspreiden. Maar als aartsengel 



verbindt hij ze ook aan zijn orde. Die voor aartsengelen afhangt van de genade die zij zelf ook 
verkrijgen. Iemand met een hindoegod als genade, verwerft daar de bescerming ook van. Iemand 
met een andere aartsengel verwerft daar ook de bescherming van.
Hij schenkt ze dus via zijn engelen de genade, en geeft ze een plaats in de orde, waarbij genade 
bescherming, taak verbonden blijven.

Zou een mens de genade verliezen, zou Christus zelf de genade niet zorgvuldig hebben aangeboden,
en neemt hij zijn verantwoordelijkheid om het te herstellen.

Christus gelooft dus in een diepe verbondenheid van de hele orde van God, en waar mensen hun 
werk doen, en daarvoor de beloning verwerven, en mensen daar ook hun salaris door verdienen en 
door zijn gunst ook in hun leven vervulling vinden. Is het voor engelen ook dat zij als zij voor 
Christus werken de genade die zij door toewijding verkrijgen door zijn coordinatie ook door mogen 
geven. Immers alles dat in de samenleving mag mee helpen en wereldvrede mogelijk maakt, zelfs 
tot in de verre toekomst door Christus alleen maar als heilzaam wordt gezien.

Christus gelooft dan ook dat als mensen genade aannemen en in de wereld een goede functie 
hebben, voor de samenleving dus meewerken aan voorspoed, dat zij daardoor alleen al de kostprijs 
van genade voldoen. Immers Jezus Christus als aartsengel kan vele engelen gebruiken.

Als mensen een genadevorm aannemen, is die verbonden aan een religie, filosofie, of spiritualiteit, 
en als onderdeel van genade is bijna altijd ook een vorm van bescherming en geleiding gekoppeld.
Door Christus krijgen ze zelf de keuze ertoe, waardoor het in hun eigen beslissing valt, en zij dus
altijd kunnen aanhalen dat zij zelf de keuze hebben genomen.

Paragraaf 23

In de indianenlanden, was er een keer een hele sterke held die een leeuw versloeg en zei daarmee 
ben ik de hoogste in de stam.

Een van de oudste stamleden en ook met het leiderschap zei, de trofee en de status wordt je 
afgenomen, die stille man daar krijgt het. Je bent eraan ondergeschikt.

De held was heel boos en zei, ik heb hem gedoodt, en heb een heldendaad verricht, ik verdien 
namens kracht de titel en de status.

De stamoudste zei, hij is voor die man, omdat hij voortdurend aan ons vroeg wat het doel van de 
samenleving is, en hoe je de stam door moeillijke tijden heen loodst.

De stamoudste zei, hij kwam ook steeds naar ons toe om te vragen wat hij belangrijk moet vinden.

De sociale reden is dan ook een indianen stam wil niet op kracht gebaseerd zijn omdat er altijd 
vrouwen, zachte mannen en mensen met een beperking ook recht op leven hebben.

En als kracht het doel en de meetlat zijn dan krijg je een indianenstam die niet iedereen behartigt.

Paragraaf 24

Volgens de veda’s is energie de hoogste wetenschap, als je energie met kenmerken kan projecteren.
Noem een computer, chips een grove vorm van energie.



Noem zelfs kristallen als een vorm van energie, en die soms in glas een glasstructuur hebben. Soms 
energie dus een andere vorm en samenstelling kan hebben.
Vaak als je dus energie in velerlei vormen kan manipuleren, je meer ermee kan dan op het oog, of in
de wetenschap mogelijk wordt geacht.

Als hoogste kristal-wetenschap is dan om de structuur zo te vormen, dat het in een omgeving een 
heilzame invloed heeft. Noem dus de harmonisering van de sfeer. Door in geometrie alle aardstralen
te vangen, te buigen en te vormen tot een sfeer-formule die bijdraagt aan een wetenschappelijke 
invulling.

Een mogelijke vorm van hoe energie gebruikt kan worden, computers en apparatuur zijn natuurlijk 
altijd gebonden aan een communicatemethode, noem dus een beeldscherm en een toetsenbord.

Energie dus bij kristallen een passieve vorm is. Immers het geeft een vastgestelde werking aan een 
vastgestelde invloed. Noem ook het prisma die in het licht altijd dezelfde kleuren in dezelfde 
volgorde heeft.

Energie projecteren is dus een wetenschap die in de komende tijd mogelijk wordt gemaakt, en 
misschien niet voor computers gebruikt kan worden, maar wel in de huiselijke sfeer om een invloed
ook voelbaar te maken, waarin mensen het gevoel hebben ergens vredevol te zijn,

paragraaf 25

Heiligen bereiden hun eten met water. In de ene wereld een stoomkoker. In andere werelden 
geavanceerde technologie.

Als protocollen bij de volksvertegenwoordiging worden beoordeeld, worden ze bevestigd. Immers 
ethische en morele grondslagen horen bij het volk.

Als beroepen jegens de mens en de mensheid een eed van goede intenties afleggen, zijn ze voor 
elkaar inzichtelijk en aanspreekbaar.

Vaak is een symbool van een spirituele stroming, filosofie, religie, godsdienst in huis ook een 
afweer tegen het kwade. In welke gedaante ze ook rondzwerven op zoek naar kwaad.

Vaak is een keuze al bij een keer in gebed te brengen al een bescherming tegen veel dingen die 
verkeerd kunnen gaan.

Sommige religies dragen hun genade niet over via het boek of het schrift maar door overerving, zo 
zijn vele kinderen in de genade van hun ouders getreden.

Ik zeg altijd mijn plicht is het belangrijkste. Ook om sommige onderwerpen veilig te houden.

Als je een levenspartner vindt, behoor je het levensonderhoud, het huishouden en de dagelijkse zorg
altijd uit eigen beweging te kunnen doen. Immers een relatie is om samen mooie dingen te beleven.

Als je kinderen krijgt, als ze treuren schenk je ze troost, als ze blij zijn deel je een bijzonder 
moment, als ze hulp nodig hebben, dan getroost je moeite, als het leven op ieder moment de juiste 
bedoeling vindt, verkrijg je een gevoel van zekerheid.



Soms in zicht van het kwade, lijkt of de hele wereld fout, of ben je voor jezelf niet betrouwbaar, leer
dan keuzes bij de goden te leggen. Immers hun oog is op de hele wereld en niet in een perspectief.

Aartsengel Michael zegt; In nood, in kwaad weer, bij gevaar, problemen mag iedereen bidden, en 
mij aanspreken voor genade. Immers het is de grootste bron om een genadevorm aan te nemen. 
Immers als aartsengel wil hij die werking het belangrijkst laten binden.

Aartsengelen zijn allemaal aanspreekbaar, en schenken de liefde van God door aan allen die hen 
zoeken.

Aartsengelen zijn dan een toevoeging aan het christelijk geloof, en in deze tijd al bespreekbaar bij 
veel mensen. Probeer een simpel gebed, of vraag aan een van de aartsengelen neem mij in uw 
genade op.

Paragraaf 26

De eed Aham Brahmami, Waar ik ga gaat Brahman, Waar Brahman gaat ga ik.
Beiden dat je zelf de wil van Brahman draagt, maar dat Brahman ook de vervulling draagt.

Je bereikt Brahman alleen als je geen ander en hoger doel hebt dan Brahman zelf,
Als leraar zoek je dan niet het leraarschap, Als heilige zoek je niet de werken,
Als machtige zoek je niet de macht.

Aham Brahmasmi, gaat over meer dan Brahman alleen namelijk door het werk verdien je zijn 
genade ,gunst, en bovenal alle werken die ertoe leiden dat het universum je beloont.

Aham Brahmasmi, overgave aan de goden en godinnen onderweg, schenkt hun zegen, maar ook 
hun bescherming. Immers soms moet je bereidt zijn, maar is de gunst van een engel of godin het 
verschil om als ziel, het doel te bereiken.

Soms zijn engelen en goden met een beproeving verbonden, soms op een onbekend ogenblik, je kan
dan verbolgen zijn, had ik het geweten.

Soms zijn godinnen ook met een gunst verbonden, bij Brahman moet je wel herkennen dat zij hun 
wil soms anders geven. Als heilige het celibaat de eeuwigheid zonder problemen, maar een godin 
zegt. Dit heb ik voor jou beschikt.

Soms om Brahman te vinden moet je alles opgeven, van werk, status, en een ziekte dragen, als 
dagelijks leed. Soms krijg je ook veel terug je kent nog niet de waarde.

Bij Brahman, vult hij het leven aan met genade, uit zijn hand zijn sommige met vrees, voor zij grote
wijsheid en het oordeel, bij anderen zijn zij vol liefde, omdat geschenken en onderwijs in het 
diepste van het hart en de ziel een schijnsel geven.

Als Brahman bij de ene een monnik, bij de andere een relatie. Ja een onbekende weg zonder 
duiding.Immers een monnik mag zijn geloftes nooit verlaten, maar als een relatie wordt beschikt, 
Welke weg gaat hij.

Als Brahman dan de zon doet schijnen, begrijpen velen dat je eraan moet warmen, en een 
onbekende hartewens, erna voor eeuwig het werk mag toebereiden. Immers iedere fase heeft zijn 



doel. Een relatie mag beloning, geschenk, genade, wezen. Maar bij Brahman draagt iedere wens, en 
onderwerp een eigen betekenis.

Paragraaf 27

Die in het klein getrouw is wordt in het groot beloont

Die zich vernedert zal ook verhoogd worden.

Zulke spreuken gaan buiten de vrije wil om
als een soort hogere beschikking.

Voor ieder mens is het onderwerp liefde heel belangrijk.
Of je zoekende bent, en een keuze wil of moet maken.
Of je gebonden bent en soms je keuze anders had willen maken.

Voor ieder mens ik liefde heel belangrijk.
Dat je gevoel beantwoordt wordt,
dat je in het dagelijks leven bij elkaar het gevoel hebt
bevriend te zijn. Dat je elkaar vertrouwt
om belangrijke onderwerpen te kunnen bespreken

van gevoel, tot problemen, tot diepere interessen.

Het vertrouwen als je een keuze legt bij hogerhand
de keuze dan ook veilig is, en niet zoals bij velen
afhankelijk van elkaar versieren en indruk maken.

Soms een middel is om elkaar in de vriendenkring op te nemen.

Soms ontmoet je elkaar bij een hobby of werk.

Soms is het dat je in een vakantie elkaar tegenkomt

Vaak dat je dan al een vorm van verbinding ervaart
in het gevoel, interesse, schoonheid, of een ander kenmerk.

Vaak dat je elkaar bevriendt voelt belangrijker is
dan een keuze op basis van schoonheid, of de andere
zogenaamde voordelen van het leven.

Immers als je bevriendt voelt, het makkelijker
is om de relatie levend te houden
en ook bij onweer elkaar te vinden.
Immers het gevoel in het hart als je die vindt
blijvend is. (uit theorie)

Vaak als je dan een keuze buiten je legt
noem het religie of gebedsonderwerp
dat ook de hele relatie en bindingsvorming



vanuit hogerhand wordt gecoordineerd.

Vaak is het dat alle gevaren dan al voor de eigenlijke 
binding worden behandeld, waardoor je later meer de handen
vrij hebt.

Liefde is natuurlijk een belangrijk onderwerpen
het gevoel dat je binding hebt belangrijk is.
En als je iemand vindt, je wel trouw blijft aan je
keuze.

Immers veel mensen hebben wel eens het gevoel
zou die of die beter zijn, maar als je een keuze maakt
je daar bij moet blijven.

Vaak dat je wel afspraken kan maken over als je
in de relatie dingen misgaan.

Over hoe vertellen wij het, en als het gebeurd
hoe gaan wij er zelf mee om.

Liefde is dus heel belangrijk, als je een leven 
met iemand kan delen, je gezegend bent
zoals ze zeggen.

Paragraaf 28

Als je kijkt nar het universum,
en erover droomt en een standpunt inneemt.

Dan zeggen ze wij zouden willen helpen,
en een instrument allemaal wijsheid
technologie enzo geven.
Sociale instrumenten.

Vaak zouden het dan hogere soorten zijn
die al boven de dualiteit staan.

Vaak dat ze dan een drempel hebben
omdat wijsheid wel een kostprijs heeft.

Als dan hun instrument in moeillijkheden is
dan zouden ze die niet kunnen redden
immers dan zou het doel geschaadt worden.

Als ze dan als voorbeeld iemand zien die
wel instrument is, en de wijsheid op
een natuurlijke manier voortkomen
uit het belang op aarde.

Dat ze het een volwassen functie vinden



in het perspectief met wat in de ruimte mogelijk is.
En in de ruimte bekend als inzichten.

Zelfs als dan wijsheid niet de hoogste
technologien inhouden
en misschien nog veel hiaten
in de beschrijving dat ze toch
een vorm van respect of
achting voor hebben.

Zelfs koninkrijken van 
duizenden planeten vinden
het een hoogwaardige functie 

immers wijsheid op die manier
in lijn met de samenleving
zelfs bij een planeet met velerlei
kleuren en volkeren
die nog niet de eenheid hebben.

Als dan een instrument dus op aarde
wijsheid brengt, van sociaal, wetenschappelijk 
cultuur en religie dat ze het overal
een hoogwaardige functie vinden.

Immers als ze het zelf doen,
ook allerlei problemen hebben
soms zelfs in lijn met hun eigenbelang
en bestaansvorm.

Immers een mens, is altijd
seksueel gebonden aan een voorkeur 
noem dus ook relaties met 
het andere gender.

Immers een mens, in sociaal opzicht 
past tussen andere mensen.

Immers van buiten zouden ze een 
instrument niet kunnen beschermen,
immers bij wijsheid wil je niet
betrokken raken in een volksoordeel.

Zou dus een instrument op aarde die
wijsheid brengen, dan is het hoogwaardig
en gunnen ze de volledige levenstijd
om aan de maatschappelijke doelen ervan te voldoen.

Zelfs als ze dan bij wijze van spreken de 
hemel zouden willen geven,
dan nog hoort een mens op aarde,
en als zij daarboven misschien



wel duizend jaar leven,
zouden ze nog willen aangeven
dat honderd jaar op aarde 
het belang beter dient.

Paragraaf 29

Als mensen zich overgeven aan een godheid, noem in het christendom god Almachtige
en in het hindoeisme Vishnu, Krishna of een van de anderen.

De goden een instrument aannemen en drievoudig bevestigen.

Een de vrije wil wordt door hen tot een vorm van godenwil, of godswil.
Twee; de wensen worden voortaan bepaalt door de godheid.
De Derde dat het gevoel wordt gevuld met hun belang.

Bij de wensen keer je ten goede, ga je het leven genezen,
werken aan jezelf, stoppen met de kwalijke gewoonten.
En koop je dingen in lijn met wat voor het geloof of de devotie goed is.
Je brengt moeillijke onderwerpen in gesprek.

Bij de vrije wil, door de wil an de godheid aan te nemen,
je in het werk in je prive leven geleidt wordt.
Je laat je minder bepalen door de omgeving of de zogenaamde cultuur.
Je verandert ook door keuzes anders te nemen.

Bij het gevoel is het soms een omslag,
je bent immers ineens bang voor het kwade waar je eerst nog grappen maakte.
Je voelt soms anderen aan met een belang die je eerst niet zag.
En in je gevoel krijg je een vorm van kennis door die aanvullend is.

Als je dan instrument bent zijn deze drie kenmerken het belangrijkste.
Als je dan de Almacht als principe, zoals
de almacht heeft de almacht, is de almacht, oefent de almacht uit.
Een van de namen van God, bij de jehovah getuigen, in het hindoeisme
verbonden aan Gayatri.

Bij de Almacht, raak je het gevoel van vrije wil in perspectief dat het gedragen wordt.
Wensen met betrekking tot het leven veranderen krijgen een doel wat soms
meer in lijn is met de samenleving in plaats van persoonlijke doelen.

En als het gevoel ook gedragen wordt, dat je belangen ziet die in
de samenleving belangrijk zijn, en waar je eerder het nog niet zag
of aanvoelde. Waardoor ook hogere functies mogelijk zijn.

Een overgave kan je dan als je vertrouwen krijgt in deze drie onderdelen
aangaan en vergelijken wat het voor jezelf betekent.

De drempel van overgave geldt voor iedereen die in het leven ermee 
in aanraking komt. Vaak een keuze die in gebed ook te vragen is.

De godheden en godinnen vaak in de grondwet als reguliere religies worden genoemd.



Vaak ze zeggen als ze duizenden jaren oud zijn, dat ieder gebed wel eens gebeden is.

Vaak als het over vertrouwen gaat, dat goden om overgave mogelijk te maken
zichzelf ook hebben moeten bewijzen, immers je gaan bij een werksituatie
ook niet iemand een baan geven die het niet kan of doet of niet betrouwbaar is.
 

Paragraaf 30

Bij liefde en een relatie op grondwaarden, noem de bekende de christelijke grondwaarden,
en als je bij een religie aangesloten bent je wel trouw wilt blijven ook om de volledige levenstaak te
kunnen doen.

Soms noemen ze het de ware jacoba, waar ieder een besef van heeft. Sommigen zeggen de meest 
vriendelijke, anderen de schoonste, een derde zegt dan van boven aangewezen.

Als mens ben je dan soms in twijfel over de zogenaamde wil van boven, of wat in het leven de 
bedoeling is. Soms dat je als je iemand ziet allerlei of onzekerheid, of vragen over wat zou de ander 
over mij vinden. Daarbij de vraag dat een ware jacoba, natuurlijk van jou ook misschien een match 
vindt.

Als dan de bedoeling ligt, bij een externe autoriteit, dat je hoopt ook geleidt te worden, en alle 
mogelike problemen in een relatie een oplossing krijgen. Waarbij dan religieuze waarheden als je 
bij elkaar past, je ook beter met elkaar omgaat. Waar je andere relaties schipbreuk ziet krijgen

Relaties een belangrijk onderwerp zijn en ook als het bij mensen gaat over leed, pijn en ook tijden 
dat je wel gelukkig mag zijn.

Als je de onderwerpen van het leven in gebed brengt, je ook langzaam leert om vertrouwen te 
krijgen, dat ook als je in onzekerheid bent, het bij de goden, of de engelen veilig is.

Paragraf 31

Ik was eens in een koninkrijk ver weg. ze hadden voor een gedeelte de sociale structuur als hier,
zij hadden een koningshuis die ook regeerde en bij erfenis de functies doorgaf.

Zij hadden dagelijks in hun troonzaal de gesprekken, ontmoetingen en de politieke zaken die er 
lagen. Zij hadden ook in hun zaal een joker. Een jolige man die soms harde grappen maakte,
soms dingen zei die over de rand waren, en soms dingen over bezoekers zeiden.

Ik zei eens, als een joker, onethische zaken vertelt, mensen omlaag haalt, en schade doet, welke 
edele bedoeling hebben ze dan voor een koningshuis. Misschien dat het niet past om met adeldom 
en blauw bloed, jokers in te zetten voor het gezelligheid.

Zij zeiden, jij hebt niet het recht om erover te oordelen, een joker is er voor vertier en in onze keuze 
mogen zij er zijn. Zij hebben voor ons een bedoeling. Zij zeiden erbij jij krijgt een straftijd immers 
jij bemoeit je met koninklijke besluiten.

Later in de straftijd of erna. Hoorde ik dat de joker over bezoekers soms aangaven, bijna alsof ze het
aanvoelden of telepathisch, of zij gevaarlijk waren of bepaalde bedoelingen hadden. Door het tussen
de grappen door te doen had niemand hun eigenlijke functie in de gaten.



Ik voelde dus aan dat zij onderdeel waren van een bedoeling die voor een staatsman een 
noodzakelijk onderdeel zijn. Maar ik dacht ook waarom een kwade functie met een goede bedoeling
samen laten gaan. Als je moreel en ethisch verantwoordelijk bent. Dan mag je zelfs zulke 
beslissingen niet zo nemen.

Misschien ik weet niet zou een aanvoeler, of invoeler, gecombineerd met een minstreel die over 
alles een zang maakt, sprookjes verhaalt, en oude gebeurtenissen, ja combineer dan iets dat je 
aanvoelt met een sprookje, en leg het in de mond van een held.

De straftijd in hogere koningshuizen zou ook zo maar een karmalot kunnen zijn, je krijgt 
zwakheden mee, een leven met leed, en ontberingen, je hebt een vastgestelde maat van een 
levenstijd. Ja ver boven de aarde, belonen en straffen ze met een volgend leven. Soms kort, soms 
lang. Soms als oordeel. Of iemand terug komt weet men niet. Of een leven echt die maat heeft, die 
vorm weet men niet.

Een koningshuis ver boven de aarde gebruikt een joker, soms harde grappen soms de verborgen 
waarheid over bezoekers. Soms dus een combinatie waar zij geen uiting aan geven. Zij die dan een 
ethisch belang benoemen, meer nog die de waarheid erover deelt, krijgt een lot die hen hun wijsheid
ontneemt, een leven waar het bestaan niet zo voorspoedig is, en een lot waarvan niemand weet, 
keert hij ooit nog terug.

Een ander verhaal is een grote koning, hij was vermaard om zijn staatsambt. Hij verbroederde alle 
mensen en al zijn burgers, een kwalijk koninkrijk zij kom aan wij nemen zij naam weg, wij nemen 
zijn uiterlijk weg, wij zetten hem als een dienaar in een laag koninkrijk, waar zij nog niet de 
voorspoed kennen. Zij maakten van hem een eenvoudig mens, immers een mens zonder naam 
zonder faam en zonder bekend te zijn als uiterlijk wordt terug geworpen op de essentie van het 
bestaan. Ja van die grote koning leerde ik om ieder moment even veel waarde te geven. Om ieder 
moment plicht belangrijk te vinden. Als je dan iets kan leren, ja eeuwigheids waarde heeft iedere 
les.
Ja die grote koning, niemand kent zijn naam, maar als het gehele leven even belangrijk is. Ook de 
momenten die niet belangrijk zijn. Immers in het hart op de momenten dat het rustig is doet het hart 
toch veel werk. Veel mensen denken dat denkwerk belangrijk is, maar het hart staat er ver boven.

Ja die grote koning zei ook; Als je in het leven iedereen als gelijkwaardig ziet, en even respectvol 
toenadert. Natuurlijk heeft de wet zijn macht, immers iedereen verdient gelijke kansen, en wordt 
gelijk begrensd. Immers als je vriendelijk of hartelijk doet, en iedereen dat gunt. Dan is het leven 
ook hartelijk tegen jou. Bij zonde of misdrijf, volg je de wet, bij je werk en bij je leven volg je je 
hart.

Die grote koning zei, als je tegen iedereen hartelijk bent en vriendelijk verkrijg je het juweel in je 
hart, waar iedereen naar zoekt, een gevoel van verbondenheid. een gevoel van bevriendt zijn met 
het leven, het hart, de ziel, je lot, en misschien wel met het uiteindelijke doel. Dat je met de hemel 
bevriendt bent.

Paragraaf 32

Over monsters die een tijdlus maken, en mensen het gevoel geven dat ze oneindig in een lus zitten, 
een geliefd onderwerp voor films. Als een monster het zou kunnen heeft het zelf ook een levenstijd, 
een periode van leven en erna sterven. De zogenaamde tijdlus, als je die dan plat legt, een gehele 
periode bestrijkt met steeds daarbinnen een herhalende tijdspad.



De monsters die het doen, kunnen nooit in totaal meer tijd erin plaatsen dan zij zelf leven. Ze zullen
zelfs een zogenaamde oneindige tijdlus dus nooit meer dan een aantal keer, of nooit langer dan een 
totale tijd kunnen volhouden.

Als je ook zegt is dit een virtuele werkelijkheid, dan kan je zeggen zelfs die virtuele werkelijkheid 
is onderdeel van de echte werkelijkheid.

Als je soms in horror films tegenkomt dat mensen tot leven komen en hele nare dingen doen. Na het
levensoordeel is het lot in gods handen zeker. Vanuit de hel kunnen ze niet omhoog, om wakker te 
worden in een gestorven mens, en vanuit de hemel willen ze het niet, omdat ze daar gelukkig zijn.

Als je in films tegenkomt over de omegga. Een kwalijk wezen dat de hele aarde in een tijdlus zet. 
Dan kan je christelijk zeggen dat de verlosser de alpha en de omega is. Als dan een verdenking van 
de omegga een kwaadwillend einde is, dan is jezus zowel een goed begin als een goed einde.

--

De vreze gods is het beginsel der wijsheid, voor wezens die gods grootheid ergens in ontdekken, en 
er een bepaalde vrees of angst voor hebben, dan uit vrees voldoen aan plicht, het is een begin van 
een pad naar god, en zijn dienstbaarheid.

Zelfs als dan mensen of wezens vrees opvatten ze daarin ook geleidt worden, en gaandeweg het pad
ook liefde of verbondenheid gaan voelen.

--

Bij contact met het kwade is het belangrijk te bevestigen dat je je voor het goede openstelt, en de 
goden en aartsengelen toestaat te helpen en geleiden.

-- 

Als de duivel tegenstander is van God omdat hij Gods aanbod niet goed genoeg vond,
is er ook de tegenstander van het leven, die eigenlijk alles leven wil ontnemen.
Het is dan belangrijk te weten dat geliefden je altijd willen helpen.
Immers iedereen heeft tegenslag, en soms op het verkeerde moment, het leven kan dan
oneerlijk voelen. Maar het is belangrijk te weten dat wij onderdeel zijn van een samenleving
en geliefden bij iedereen rollen in de omgeving hebben.

--

Het leven bestaat ook uit verplichting, zij die plicht heel belangrijk vinden,
hebben soms een hogere plicht, ook al lijken zij eenvoudig.
Zij bewaren de samenleving soms door dingen te voorkomen.
Immers plicht maakt ook werk mogelijk die niet een contract of voorwaarde heeft.

--

Als een samenleving in nood is, gevaar van allerlei rampspoed,
dan is het belangrijk dat wereldleiders zeggen alle hulp van de hemel toe te staan.



Immers straf en beloning zijn van nature onderdeel van de Schepping,
maar je openstellen voor geleiding is zelfs voor kinderen een deugd.

--

Voor mensen is het belangrijkste dat ze zelf gelukkig worden,
en hun eigen voorspoed, geluk en verdienste belangrijk vinden. Immers het zijn richtingaanwijzers. 
die ook wijzen naar dezelfde waarde in de samenleving.

--

In china buigen ze voor hun superieuren, werkverplichting, In india buigen ze voor hun ouders, 
spirituele verplichting. Het zijn methoden om in de samenleving een ideaal te bevestigen.

--

Bij gezondheid, leed, pijn is het soms onmogelijk een medicijn te vinden, dan is acceptatie een 
middel om zowel het moment door te komen, en het als karma vereffening te zien. Draag het dan 
om later weer goede dingen mogelijk te maken.

-- 

In gebed krijg je niet altijd antwoord, soms een antwoord waar je moeite mee hebt, draag het toch 
en accepteer alles uit de hand der goden met respect, bij goede dingen dankbaarheid, bij redding 
met ontroering. Hoe vaker je op gebed vertrouwt hoe dieper de verbondenheid, Het geeft je ook een
standpunt met de goede intenties van de gehele samenleving.

--

De vraag of goden en aartsengelen altijd goed blijven is dat zij zich onvoorwaardelijk voor het 
principe inzetten, en een taak alleen wordt gegeven als een engel die kan volbrengen, noem ook bij 
mensen dat in een bedrijf wordt gekeken of ze capabel zijn. Waarbij god dus hoge intelligentie heeft
en niet afhankelijk is van een sollicitatiegesprek.

Als iemand zich aan een godheid overgeeft, dan krijgt diegene een taak die goed afgepast is en 
binnen de voorwaarden blijft. Als zij zichzelf terugkrijgen, hebben ze wel de ervaring van de 
grootheid van hun daden. Immers de wijsheid van God lag erin.

De vraag over gevallen engelen, zij zijn nooit engel geweest, immers de liefde van God hoe klein 
ook neemt alle kwaadheid weg. Gevallen engelen zelfs voordat zij engel konden worden al niet de 
wil van God hebben opgevolgd. Immers engelen moeten om te bestaan nederigheid getoond 
hebben, omdat zij niet op zichzelf mogen roemen.

De vraag over het kwade, er is hoger goed, en hogere kwaad. Het is de wil van God dat zij zich 
mogen bekeren. God ziet zowel hun hart dat zij gelukkig willen worden en de kans ervoor, en het 
leed der wereld met het belang om het kwade in te perken.

God geeft soms op een onbekend ogenblik een test of beproeving om en de oprechtheid te bezien, 
en de opofferingsgezindheid van het eigen belang. Veel zijn dan of in vrees, of in achting, of als zij 
weigeren in verbolgenheid.



Over situaties waar men zowel goed als kwaad tegenkomt. De Schepper geeft ze altijd een 
omgeving voor hun geliefden, werk, en andere bezigheden. Zij zijn dan in een omgeving waar alle 
aspecten zijn, om zowel het kwade te bekeren, het goede toewijding te gunnen, en de schepping te 
onderhouden. Het goede is bang voor het kwade, en mag de bescherming van wet en religie zoeken.
Het kwade mag onderkennen dat het leven een hoger doel heeft, en ten goede keren.
In de heilige boeken die de grond zijn van religie, en godsdienst staan allerlei aanwijzingen, en alle 
gebeden en genadevormen die dan al duizenden jaren oud zijn. Zijn al vele malen door volgelingen,
gelovigen en devoten gebruikt, toegepast, immers een steungevende raad voor hen die het aan 
willen gaan maar nog de vrees kennen.

Soms komen de engelen van God als geliefden, vreemdelingen of passanten op het pad om een 
genadevorm te geven, of een gevoel van liefde in het hart te geven. Deze engelen doen zich dan 
bekend voor maar geven wel een wonder van God door. Vaak dat zij erdoor de gelovigen bevestigen
in hun toewijding, de devoten hun genade geven waardoor zij het doel behalen.

De engelen leggen beproevingen in het leven die men alleen oprecht doorkomt. Immers zij toetsen 
de ziel en het hart. Eerbied voor deze beproevingen geeft de engelen ook de gelegenheid de hulpe 
erbij te geven immers zij geven zowel beproeving als uitkomst. Soms zijn deze beproevingen 
vooraf bekend, soms komt men achteraf erachter dat zij goed of verkeerd zijn doorgemaakt.

Vanaf de Schepping zijn er vele heiligen en engelen geweest, zij allen houden in de hemel hun taak 
en kunnen zowel de genade geven en eventueel met een beproeving toekennen.

Bij de Schepper en bij Brahman over geliefden, als men de genade van Brahman zoekt, zonder 
voorkeur, voor zowel een geliefde als de liefde van Brahman zelf. Dan wordt men gezegend.

Als men in de onbekende tijd, anderen belangeloos helpt, wordt op een moeillijk moment de hulp 
aangeboden voor de nooddruft. Noem dus wederkerigheid in de ondoorgrondelijkheid van God.

Als men dan de liefde van een ander schendt, zal bij het lot soms een tegenslag gegeven worden, Zij
is dan beschikt door de wederkerigheid in dienst van de wet, van karma. Straf en beloning.

Draagt men in het leven al het leed en tegenslag voor het hogere, noem het religie of godsdienst, 
dan zal men beloond worden op een tijd die men niet verwacht.

De hoogste eed is al het plicht en hulp toe te staan. Geleiding mogelijk te maken, en de plicht te 
onderzoeken. De hoogste plicht is het doel van de ziel te zoeken en te verwerven.

Het hoogste beginsel is ieder moment aanwezig te zijn en te doen wat nodig is, of de plicht te 
volgen.

Het hoogste doel, is ieder moment gehoorzaam te zijn, immers al het goede wordt ontsloten. Door 
zowel werk, door zowel plicht, als zowel toewijding.

Door gebed bouwt men de verbondenheid op, waar anderen straf zien of onheil, ziet men dan de 
verbinding met de hoogste bron zelf, ook al is er leed of tegenslag.

In onbekende tijden gehoorzaam zijn, schenkt genade die voor anderen onmogelijk lijkt.
Als men in het leven voortdurend gehoorzaam is, aanzien de goden het, en openen de 
gehoorzaamheid als deugd aan henzelf.



Het leven en de levenskracht, zijn door iedereen door de Schepper mee gegeven, als men die 
schaadt wordt op een onbekend ogenblik, de tegenslag aangebracht. Niemand kan een straf 
ontvlieden.

Ontneemt men anderen de genade, het geluk, de deugd of de plicht, dan is het zeker dat men zelf 
lange tijd in ongeluk zal doorbrengen. Waarbij zelfs de engelen voortdurend notitie maken van het 
lot.

In het leven geeft men liefde, men krijgt dan die liefde ook terug als een soort principe.

Als men tot het kwade vervalt, zal men bij bekering, dat men weer het goede volgt en openstaat 
voor hulp, geleiding en onderwijs, de schade moeten vergoeden, en met rente terugbetalen waarbij 
de wet van karma wordt gevolgd.

Zoals zij die met hun geest het genoegen zoeken, zo is in het hart een vermogen om de Schepping 
bij te staan.

Op een onbekend ogenblik worden de levenden geoordeeld. Zij verkrijgen dan de vervulling van 
hun hart als beloning, en anderen door straf worden hun gunsten ontnomen.

Iedere macht heeft een tegenstander, die bij het oordeel, na het leven zijn naam wordt ontnomen, en 
worden prijs gegeven aan het kwaad dat zij zelf hebben gebracht.

Als mens is men vanaf de duiding verantwoordelijk. Als men goede raad afwijst in de wetenschap 
dat men op het verkeerde pad is, wordt men volgens de verantwoordelijkheid, van leven, 
persoonlijk en werkmatig  schuldig gehouden.

De weg van plicht, kan men tijdens het leven ieder moment weer aangaan, waarbij de plicht op het 
niveau is van de mens zelf. Noem ook dat men de leringen van de jeugd weer waarde geeft, dat men
de plicht aan de samenleving weer waarde geeft.

Als het doorvorsen van kwaad moet men alle genade en raadgevingen aannemen. Immers als men al
weet dat het kwade niet verkieslijk is, behoort men het goede weer te volgen.

Het afkeren van het kwade het goede volgen, de samenleving dienen, heeft ieder moment, alle 
mogelijke tijd, de hoogste beloning.

Toewijding wordt bij het levensoordeel berekend met een maat die alleen bekend is bij de engelen 
en de goden.

Goede uitspraken zijn:

Ik sta het goede alles toe, zoals het woord goede in de godsdienst bekend.

Ik sta alle hulp en onderwijs toe. Daarmee stel je je open voor de Schepper.

In religie is dan ook een spiritueel huwelijk of een relatie met een godheid mogelijk. Daarmee 
bevestig je dan dat je liefde jegens de godheid is. Waarbij godheid staat voor zowel binnen de 
religies de heilige boeken bestaan.



Bij god is een spiritueel huwelijk soms gepaard met een kloosterleven, of een dienstbaar beroep. Bij
de hindoe goden, en godinnen noem Gayatri is het een vorm van toewijding waarbij de ernst zo 
groot is dat soms deze relatie wel verplichtingen kent.

Een spiriteel huwelijk wordt soms met een beproeving gepaard, om de moed van de devoot te 
bezien.

In gebed zijn deze genadevormen ook aan te vragen.

--

In het christendom gaat de gelovige een relatie met Christus aan, die zowel het belang van de mens, 
als van God volgt. Immers hij heeft geen eigen belang. De belangen, van de mens dat die mens zijn 
levensdoel haalt, en de mens zijn wensen en vragen in gebed mag brengen. En de belangen van God
dat zijn bestel als schepper van de schepping de aarde door zowel geluk als werk zijn bedoeling 
vindt.

Christus zou dan zonder eigenbelang, en een persoonlijke relatie met iedere gelovige, mogelijk 
maken dat genade, zowel rechtvaardigheid als gerechtigheid behartigt.

Engelen door hun onvoorwaardelijke overgave in het bestel van God worden opgenomen. Zolang 
zij deze stap nog niet zetten, nog in een bestaan gebonden zijn die zowel door werk het doel behaalt,
als door de tijd die beschikbaar is aan persoonlijke verwerkelijking kan werken. Zodra een engel de 
stap van overgave heeft gezet krijgt hij een functie benoemd.

Ieder mens mag kiezen voor een gebed van overgave, en telt voor die mens persoonlijk. Ieder mens 
mag leren wat de genade van overgave inhoudt. Waarbij God zijn grootheid in de taak legt van de 
adept die overgave beleeft.

Alle aartsengelen hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven, en erna kiest God zelf de 
arbeidsvoorwaarden. Waarbij engelen niet meer terug kunnen vallen volgens de wijsheid van God 
die bekend is.

Immers als een engel zou terugvallen zou hij de wil van God niet volgen, en engelen volgen die 
onvoorwaardelijk.

De taak die engelen krijgen, is in lijn met de doelen van hun hart. Immers het hart is ook onderdeel 
van de Schepping van God.

---

Mensen hebben tijdens werktijd de verplichting om in hun levensonderhoud te voorzien,
bij een relatie hebben zij de verplichting om ervoor te zorgen.

In de vrije tijd hebben zij de gelegenheid om binnen de kaders van de samenleving aan 
persoonlijke verwerkelijking en ontwikkeling te voldoen.

Door een religieus doel te kiezen, in arbeidsopzicht een opleiding te volgen,
in de vrije tijd een culturele activiteit te volgen.

Bij religie is het belangrijk om het doel van de ziel te volgen, en binnen de tijd



die beschikbaar is, de aandacht eraan te geven.

Vanuit het opzicht van het leven zijn al deze vormen een nuttige manier om
in ontwikkeling te zijn. Immers men volgt een wens om te groeien,
en door ervaring op te doen, men ook steeds de keuze en interesse bij te stellen.

Waarbij alle devotie een gunst krijgt om zowel in persoonlijk en maatschappelijk
opzicht een vordering te maken, genade te verwerven, levenservaring of kennis
te verkrijgen.

De ontwikkeling van de ziel blijft men altijd behouden,
tot in de verre toekomst als men gelooft in reincarnatie.

Als men gelooft in een religie, dan kan men door devotie een plaats in de hemel 
verwerven, en de persoonlijke inzet wordt dan door een godheid aangezien
en beloond.

Waarbij het inkomen dat niet nodig is voor levensonderhoud, en geliefden
ook mag worden gegeven aan een religieus of maatschappelijk doel 
en wordt naar toewijding gerekend. Waarbij het wederkerigheidsprincipe
als men ooit zelf bij nooddruft nodig heeft men er ook in wordt voorzien.

Als men in religieus aanzicht genade benut en voor de ziel geldig is
blijft dit in de gehele tijd, altijd behouden.

Gebeden van overgave waarbij men het leven of bestaan laat invullen
door een godheid vallen onder de persoonlijke gunst van een godheid.
Die naar believen zijn gunst, hulp, of genade kan geven.
Soms door een hogere bron te krijgen, in nood gered te worden
of door zijn hulp anderen te kunnen helpen.

--------

Bij vader Abraham werd gezegd; Als u belangeloos de samenleving helpt,
zal u door God ook geholpen worden.

Profeet Joel : Als eigen uitleg zij die zich bekeren, krijgen de geest van God 
in hun leven. Zoals bij de christenen door de verlosser wordt behartigd.

Immers Joel als profetie voor de gehele samenleving geldt, maar ook voor 
ieder persoonlijk.

--

Het kwade loont niet.

Engelen voeren de wil van God uit, en hoeven alleen te leren herkennen wat de wil van God is,
omdat God zijn taak in hen legt, ze alleen hoeven te begrijpen wat zij doen.

Alle engelen hebben zich onvoorwaardelijk over gegeven, anders zouden zij tijdens een leven tot 
volmaaktheid blijven streven. Immers in een baan zoekt men hen die het aankunnen.



Gevallen engelen bestaan niet, vanaf de eerste taak leren zij de Heer liefhebben. En door liefde te 
krijgen ze die bron ook op waarde schatten. Vrees en ontzag, liefde en verbondenheid.

Als men een relatie aangaat is men ook afhankelijk omdat het eigen bloed is dat zij dezelfde 
religieuze verwerkelijking krijgen, waardoor zij die monnik zijn het doel makkelijker bereiken.
Bij geliefden ben je altijd ook afhankelijk van hun eigen instemming ook al dragen zij hetzelfde 
karakter.

Duizend dagen van devotie, ten opzichte van een uur in zuiverheid. Sommigen dromen of denken 
aan zorgen of wensen, devotie zonder en in puurheid is veel waard.

De gelijkwaardigheid, in de geest kan men dromen, maar met het hart heeft men een vermogen om 
het bestaande en levende bij te staan in hun nooddruft. Als vermogen in het hart.

Zouden dieren, en reincarnatie zijn, als zij zich aan een godheid overgeven, zouden zij het leven 
erna een goddelijke beschikking krijgen als leven. Waardoor veel karma en leed van vele 
dierenlevens voorkomen zou worden.

Door toewijding bereikt men het doel van het leven, religie en de samenleving, ook als men in 
slavernij is, onderhorigheid telt toewijding op eigen naam. Zo zijn velen al vrijgekocht van een 
duister lot.

Door toewijding en anderen belangeloos te helpen bij het levensdoel, verkrijg je bijzondere 
genadevormen

Bij een relatie wordt je eigen wil, van het andere gender deel aan je partner gebonden. Totdat je de 
eerste relatie hebt, kan je beide verwerkelijken zonder afhankelijk te zijn van de keuze van een 
ander.

Als mens draag je zowel een mannelijk als vrouwelijk deel, leer beide in hun oorsprong te 
bevestigen.

Als men de uniekheid, of de zeldzame kans in een leven begrijpt, benut die ten volle.

De goden beproeven de mens, in alle facetten, soms zijn mensen in vrees, immers de kwade afloop, 
het beschaamde vertrouwen, zelfs de opoffering van een wezenlijk deel. Bij een beproeving, zo 
hopen wij dat de goden goede uitkomst geven.

Bij het wikken en wegen van het goede en kwade, ik leerde plicht hoger te stellen.

Een doctor legt de eed af van Hypocrates, om de artsenij te beschermen tegen kwade wil.
Een koning hoort bij de orde van meden en perzen; Hij verkiest zijn koningschap volgens plicht.
Een wijsgeer zet zijn wijsheid in voor de samenleving en het doel van religie.

Als er in een samenleving ramp of oorlog is, een bijkomend doel is om de samenleving te behoeden
voor groter kwaad. Immers de goden zien dat vrijheid soms tot wangedrag leidt, en door een 
struik zorgvuldig te snoeien blijft zij goed. Zo zegt prediker dat er een tijd van opbouwen en 
afbreken is.



Net als een mens die een erge ziekte heeft, je die in het begin weghaalt, immers als zij doorzet, je 
geen plaats waar het begint meer kan aanwijzen. Toch accepteren wij het lot en volgen het goede.

In religie is er een systeem. Alle leraren, onderhouders, en wijsgeren hebben er in hun plaats. 
Allemaal op hun gerespecteerde functie. Daarbij zeggen ze een hoge leraar is niet meer dan de 
gelovige die anderen rechtzet of door een moeilijke tijd heenhelpt.

De Schepper legt bij ieder de taak in het hart; leer haar te volgen en vertrouwen immers taak en 
roem gaan niet samen, omdat de samenleving haar gunt, of haar nodig heeft, of haar niet nodig 
vindt. 

Als men in religie doordringt, en men verliest een deel van eigen belang, men moet verder kunnen 
reizen, net als men soms door moeillijk gebied reist vrienden krijgt, maar erna weer verder moet 
gaan, noem levenstaak, noem het doel van bestaan. Immers het doel reist door vele moeillijkheden 
maar ook gehechtheden.

Men meet het leven af aan de werkelijkheid, men meet bestaan af aan geluk. Men meet bestaan af 
aan de kracht van de wil Die op het doel gericht zijn vervulling krijgt.

Voor je superieuren een buiging maken, zowel in woord als daad.

Voor je ouders of een van de ouders een buiging maken zowel woord als daad 

Door in werk en bij geliefden de ander ook maar een keer boven je te stellen;
je in de orde wordt opgenomen, onafhankelijk van de rang van je superieuren of geliefden.
Immers door werk en plicht verdient men een beloning waarbij talenten ook steeds beter benut
worden.

Bij een buiging kunnen gevoelens van nederigheid of zwakheid gepaard gaan,
ook al is het een vorm van opoffering zoals in religie gewaardeerd wordt.
Immers je stelt het belang van de samenleving boven je.

---

De keuze tussen goed en kwaad bestaat niet, als je de plicht die voor je ligt volgt.

Er is geen hogere stap, maar een volgende stap.

De goden zijn niet gebonden aan goed en kwaad, immers een geneesheer moet soms een wond 
ook uit kunnen snijden.

Een gebed van overgave bindt een mens ook niet aan de keuze tussen goed en kwaad,
maar aan een bron van hoge intelligentie. Immers in de politiek gaat niet over goed en kwaad 
maar over de belangen van het volk.

Als een mens aan het einde van zijn jeugd, geen keuze maakt voor een levenspartner,
wordt deze rol door de moeder-godin vervuld, en kan een mens op eigen titel
verder werken aan persoonlijke ontwikkeling, verwerkelijking van een ideaal
of een religieus doel.



Als een mens geen keuze maakt voor een beloning wordt zij als toewijding gerekend,
waarbij hogere stappen mogelijk zijn, immers de zegen ervan wordt bij het karma geteld.

Zelfs aan het einde van het leven kan je een religieus doel opvatten, bij reincarnatie wordt
zij dan het volgende leven de leidende filosofie, of ideaal.

Zonder levenspartner, is de moedergodin de geliefde, die aanvoelt als een vrouw met hoge 
intelligentie, wijsheid, onfeilbaarheid, en pure liefde.

Iedere vorm van toewijding gaat niet verloren, zelfs een kleine gift voor een hoger doel 
betekent al een waardevolle inspanning.

Als men op een pad stapt, geldt iedere inzet, al voor het doel in volledigheid.
Waar men ook begint of op het pad stapt, een begin is van zichzelf al waardevol.

Bij religie, status, en toewijding meet men zich niet af aan anderen maar aan het
eigen ideaal, de liefde jegens de goden, het ontzag over de wijsheid.

Karma kan men voldoen door goede daden, door eenheid in de werkelijkheid,
maar ook door de goden om raad te vragen.

Vishnu was binnen de schepping van Brahma de eerste die het doel van Brahman bereikte
en koos dat ieder wezen door werk het doel kan bereiken.

Door in het leven de plicht van werk te volgen voldoet men de kostprijs van leven 
in de vrije tijd kan men werken aan een persoonlijk doel.

Een gebed van overgave stelt de godheid ook als autoriteit aan,
die kan keuzes anders maken dan je soms zelf inschat dat juist is.

In het leven kan men natuurlijk streven steeds naar het hoogste of beste,
maar men mag ook rustig aan doen. Tijd nemen voor alles,
alles in de gewoonheid voldoen. De tijd gaat dan niet verloren omdat
men dan ook attent is op zaken die anders niet in het oog komen.

Men mag in het leven zijn eigen doel kiezen, en waarde hechten
aan een ideaal, een doel, of een streven uit eigen keuze.
Wel is men in de samenleving verplicht zich aan de wet te houden
en heeft men met belangen van anderen te maken.

Men leeft ieder zijn eigen leven, als je sterft, gaat het over wat
je voor jezelf bereikt hebt, wel is de plicht of de dienstbaarheid aan anderen
ook met een beloning verbonden.

Als men leed en pijn die niet afwendbaar is, en niet met reguliere
medicijnen behandelbaar is, verdraagt zonder klagen, zonder oordeel
wordt het gerekend als het voldoen van een karmaschuld.
Zelfs als zij niet telt als goede daad, als onbaatzuchtigheid.
Immers de ziel draagt haar. Door haar zelf te voelen.

-----



In het leven mag men het gevecht loslaten, en zich overgeven.

Vaak bij ouderen en bij erg zieken die deze vraag hebben
en het loslaten als een bevrijding ervaren.
De vraag over leven en dood staat hier los van immers
een ziekte heeft in de ogen van doktoren een normaal verloop.

Door het gevecht los te laten, bouw je ook een brug van je hart naar
dan van anderen. Soms verliest men wel een gedeelte van de controle.

Ook als je het gevecht loslaat geldt de wet voor jezelf en anderen
zij mogen niet over de grenzen van de moraal heen.

De vraag of je door overgave slapper wordt, in een ander gender verandert
is niet zo je vernadert tot het andere gender. Je bouwt een diepere
verbinding op. Wel is door overgave de muur tussen jezelf en de wereld minder
geworden. Waardoor ook het gesprek met de samenleving open ligt.

De vraag voor een man of hij bij overgave een meisje wordt is
gebaseerd op het lichaam. Met je hart is het lichaam onderdeel van 
je diepste zijn. Dit verandert er niet door. 

-------

Soms is een eed waardevol als men ergens aan vast wil houden.

Noem bijvoorbeeld de combinatie van tegenslag en een ideaal.
Noem dan als je ergens zelf niet in slaagt je de eed aanneemt dat je anderen wel helpt ermee te 
slagen.

Noem dan ook een ideaal op die manier voortgekomen uit de nood van een periode
moment en in het leven. Een ideaal waarbij je begrijpt dat je zelf die kans niet
gehad hebt, maar wel had willen krijgen, en door haar aan anderen te gunnen
je zelf ook in het leven verder komt en met het wederkerigheids principe misschien
alsnog dat doel of die stap kan voldoen of verwerven.

De eed dus:

Omdat ik het doel niet gevonden heb, help ik anderen het doel te verwezenlijken.

Omdat ik in liefde geschaadt ben zet ik mij in voor compassie in de samenleving,
zodat zij die het goede navolgen de hulp krijgen om haar te behouden,
en door compassie verdien ik de liefde van de samenleving.

----

De lichtwerelden,



ze noemen dat er zeven lichtwerelden zijn, en een zon van het hoogste licht
in het midden, in het centrum. Iedere lichtwereld heeft een andere kleur
en bestaat zelf ook uit puur licht, de zielen die erin worden opgenomen
ervaren het hoogste licht, en geluk en de deugd die zij gekozen hebben
hun zielen worden ermee gevoedt en zij verkrijgen de volle gezondheid 
van de ziel.

In de lichtwereld waar zij toe verkozen zijn, vinden zij de vervulling
van alle hartewensen door dit licht. Zij vinden er de moed, en de verbondenheid
om hun ziel aan te vullen met de wijsheid, die door levenservaring zo wordt
gezocht.

De zeven lichtwerelden zijn,
een van wijsheid, een van compassie, een van rechtvaardigheid, een van moed,
een van verdraagzaamheid, een van gebed, en een van de werkelijkheid.

De zeven lichtwerelden bereikt men als het inzicht dat men na het leven de hemel 
mag binnengaan met de voorwaarden die erbij horen.

De zeven lichtwerelden en de zon van het hogere, van de godheid,
van de engelen in het midden. De zon die alle zeven werelden gelijkelijk
zijn straling geeft, de zeven werelden draaien gelijkwaardig en gelijke afstand
rond deze troon van de Zon, van de godheid.

---

De christelijke visie dat in de hemel god op de troon zit in de hoogste hemel,
en christus er een hemel heeft toebereidt voor zijn gelovigen.
Waar de geliefden hen op aarde bijstaan, waar de heiligen voor god werken,
de engelen van binnen met god verbonden zijn, en de serafijnen als hoogste
God voortdurend in  verbondenheid loven, dit betekent dat zij in grote liefde
de taak voor God voldoen, en weten dat hij er velen mee gelukkig maakt en redt.

De cherubijnen zijn de kinderen die in de jeugd bij God zijn gekomen,
en in hun kinderlijke natuur, al het werk voldoen, en hun werk afmeten
aan de liefde van God, waarbij zij ook de hoogste taken kunnen voldoen
immers zelfs een vader of moeder kan een kind tot een bijzonder talent 
aanzetten.

Alle engelen hebben zich onvoorwaardelijk aan God gewijdt,
en zij die een menseleven hebben worden pas na de laatste geloftes
in het bestel van God opgenomen.

--

In de hindu visie kom je door karma of verdienste in de hemel,
waarbij de goden hun genegenheid mogen tonen voor een liefde
van een adept die bovenmatig moedig, zuiver of opofferend is.

In de hindu visie, zijn voorouders ook in de keuze om hun
nageslacht in de hemel op te nemen, omdat een huwelijk



ook uithuwelijking is, en de ouders de partners kiezen
waardoor zij niet uit wens maar uit plicht hun partner vinden.

-- 

In de spirituele visie, kom je in de hemel als je
in het leven meer goed dan kwaad hebt gedaan
en je voor het kwade gestraft bent in maatschappelijk opzicht.

Waarbij het vergelijkbaar is met een schoolklas waar je
een voldoende of hoger cijfer haalt, als in het leven
de klas van de gehele levenstijd.

--

Voor zij die met het hart leven,
en hun ziel van waarde vinden,
de hemel wordt op grond van hart al verworven.
Immers zij doceert de plicht van de samenleving.

---

in de hindu religie, kiezen de goden de genade voor de devoten
als die het verdienen dat onafhankelijk is van de levensstandaard

als een dienaar of onderhorige door karma genadee verdient
is dit niet afhankelijk van of hij een ander dient toebehoort
of in schuld of slavernij is.

Door toewijding kunnen de goden zelfs de adept eruit bevrijden.

---

in de spiritualiteit als je de hemel op grond van een goed cijfer
verdient, als je zegt ik sta open voor alle hulp en geleiding
en ik wil bij het goede horen. Dan wordt je op het pad omhoog
geleidt.

-- De keuze van goed en kwaad, tussen goede en kwade daden
wordt beiden overstegen door de plicht die voor je ligt
te volgen. Bij de jeugd vaak bij opvoeders zoals leraren en ouders
in het volwassen leven van werk, geliefden en het leven.

---

In het christendom door te zeggen dat je de genade aanneemt,
soms zeggen ze dan ik neem het evangelie aan,
verkrijg je de leiding van Christus die het eigen belang van de
gelovige volgt samen met het belang van God.

-- 



Er zijn ook stromingen die zeggen dat je de hemel alleen bereikt 
als je alle plicht en het geheel de levenstaak voldoet.

Als voorbeeld in de plicht aan het vaderland,
als je die volledig vervuld dat je in de zogenaamde
hoogste hemel komt.

Vaak is salaris, loon en levensonderhoud dan op
een modaal niveau, immers niet als gunst,
niet als verdienste, maar alleen voor de basisbehoeften.

De plicht die je tot aan het einde moet volhouden,
als een abstract gegeven, geeft dan erna pas de kans
op de hemel. Vergelijkbaar dat er een hemel is
waar alleen de helden binnen mogen komen.

Zo zijn er vele stromingen binnen de religies
die een adagium hebben die nog niet bekend zijn.

Als verscheidene beroepen kan je soms
een leidraad aan nemen,

Noem voor de soldaten de aartsengelen
Noem voor politici de griekse tijd politeia.
Noem voor doktoren de lijdende mens.
Noem voor religieuzen hun bronschriften.

----

De lichtwerelden
erom heen draaien de een en dertig goden en de een en zeventig godinnen.

De een en dertig goden zijn een en dertig orden of ordes. Waar door regel en toewijding de genade 
verworven wordt.

De een en dertig goden zijn aan een en dertig orden verbonden, ieder met de voorwaarde om zowel 
de genade te verkrijgen te behouden, en het doel te bereiken.

De een en zeventig godinnen zijn allen dienstbaar aan het eeuwige principe, door hun overgave aan 
dit principe bereiken zij de eeuwige dienstbaarheid.

De een en zeventig godinnen zijn in iedere taal verbonden aan een reeks rituelen die in evenzoveel 
religies benoemd worden. Die in even zoveel boeken geschreven staan.

De een en dertig goden, bij de orden zij kiezen zelf hun volgelingen, en werven die met de boeken 
die zij kunnen vinden. Deze goden beslissen zelf of hun orde bekend is op een wereld, in een 
samenleving en in een gebied. Afhankelijk van plaats, van volk, van taal.

De een en zeventig godinnen kiezen zelf hoe zij een dienstbaarheid, een dienaar die toewijding 
toont aannemen, en schenken dan de heilige boeken, de rituelen om hen tot het doel te leiden.
Zij kiezen zelf hoe zij de dienstbaarheid belonen.



De zeven lichtwerelden, als een ziel de toegang verwerft, verblijven zij er een korte of lange tijd, en
laten zich voeden door het licht, de deugd, en de genade. Als zij opgeladen zijn, tot zover zij als ziel
kunnen, verlangen zij terug naar een leven dat zij gekend hebben, en dalen weer af om een leven 
aan te nemen, en een taak te voldoen, of door ervaring te groeien in het besef van bestaan.
Als zij dan een leven goed hebben vervuld verkrijgen zij de toegang opnieuw en kunnen opnieuw in
het licht hun voeding krijgen.

---

De een en dertig goden kiezen wie in hun orde wordt opgenomen,
en door het werk wat zij doen, komen ze dichter bij de godheid zelf 
en als zij opgenomen worden in de naam der goden, worden zij 
van tijd tot tijd in de lichtwereld opgenomen, en worden zij van tijd tot tijd uitgezonden
naar een wereld om de orde te brengen, te behouden, en de volgelingen te onderwijzen.
Door in de godheid opgenomen te worden blijft de ziel gezond, blijft het doel behouden
blijft het geluk houdbaar.

De een en zeventig godinnen, zij door dienstbaarheid tot het principe, voldoen zij door hun 
afhankelijkheid de taak, als de godinnen door hun dienstbaarheid en hun toegewijden door de 
dienstbaarheid, door hun taak in afhankelijkheid te voldoen.

Als dan de ziel tot de godin van keuze nadert. Waarbij de godinnen zelf hun volgelingen kiezen
en zelf als een stel woorden in elkaar passen om bij elkaar de grootheid van het principe te 
beschrijven in de maat die passend is.

De volgelingen door hun afhankelijkheid van de godin, komen nader tot de godin, en door het 
karakter van de godin in hen op te nemen, en door hun wil afhankelijk te stellen worden zij in de 
godin opgenomen, door de dienstbaarheid daardoor in zich op te nemen.

De godin laat ze van tijd tot tijd in dienstbaarheid het geluk tijdelijk opgeven, en van tijd tot tijd 
worden ze in een lichtwereld opgenomen, om bij te laden, om hun dienstbaarheid te belonen.
Waardoor het leven wat zij steeds krijgen door maat en afhankelijkheid, weer tot eenheid komt.

De een en dertig goden, kiezen hun volgelingen voor hun orde, waar zij alle voorgeschreven regels, 
genade, en toewijding volgen, en door deze te voldoen in de godheid opgenomen worden.
Waardoor ze van tijd tot tijd een leven van werk krijgen, maar ook een tijd van beloning.
Als het rad dat op vastgestelde tijd, de zon de aarde doet verwarmen, en de aarde de levende wezens
voedt en voortbrengt.

De een en zeventig godinnen, als haar volgelingen in hen als godin worden opgenomen, zij allen in 
afhankelijkheid en dienstbaarheid van tijd tot tijd het geluk opgeven, om een taak te voldoen, en 
voor hun dienstbaarheid beloond worden.

---

De orden der goden

vier orden der godsdiensten, waarvan een orde de Godheid zelf die niet genoemd wordt.
Soms ook wel de directe binding met dit ongeboren principe genoemd. Omdat alle orden
een voorwaarde hebben en dit principe door eenheid geen voorwaarde nodig heeft.
Maar men wel in de zichtbare orde verbonden blijft. Ook als men in de godheid is opgegaan.



drie orde der koningen,
zes orde der wijsgeren.
Negen orden der beroepen en ambachten
tien orden der plichten.

De een en zeventig godinnen
zij allen zijn een deugd verbonden aan een taak.
Zij allen dragen door de deugd door de taak het doel van zowel de godinnen
de samenleving en het heil van voorspoed binnen de samenleving.

Door dienstbaarheid vinden zij hun volgelingen en als een moeder-godin
voeden zij hen, door de tradities de cultuur, door de plichten door het onderwijs.
Ja velen die tot de godinnen naderen zijn niet bekend,
zij zijn bescheiden, voldoen hun levenstaak, voldoen aan hun plicht.
Velen worden geroemd als zorgzame vrouwen en mannen die hun kleine taak
hoe groot ook in ernst voldoen.

De een en dertig goden en de een en zeventig godinnen samen dienen hetzelfde
ongeboren principe. Door in een god of godin opgenomen te zijn, de wil
getrancendeerd is, de orde de voorwaarde en de zegen beschrijft.
De dienstbaarheid de plicht en voorzienigheid beschrijft.

Door in een god opgenomen te worden, men door de godheid een is met 
dit ongeboren principe.

Door in een godin opgenomen te worden, men door de dienstbaarheid
een geworden is met dit ongeboren principe.

Buiten de een en dertig goden, vliegen de een en negentig engelen,
die de een en dertig orden bewaken. Zij zijn als aan vleugels gebonden
en zijn als aan de volgelingen gebonden om hun taak te beschermen.

Diegenen die in de godheid opgenomen zijn, zijn in de straling opgenomen,
waardoor de engelen hen niet hoeven te geleiden.

Zij die in een orde zijn, en nog moeten naderen en als van buiten door de orde
toenaderen, zij worden van buiten door de engelen begeleidt.

De een en negentig engelen, hebben geen vorm en geen naam, zij dienen
de een en dertig goden en de een en dertig orden.

Buiten de een en zeventig godinnen, zijn de een en dertig en honderd geesten,
die als van buiten alle volgelingen door hun geest de dienstbaarheid onderwijst.

Deze een en dertig en honderd geesten, zijn als in gevoel verbonden aan alle volgelingen
en door hun niet aflatende invloed voldoen alle volgelingen hun dienstbaarheid.

Buiten de engelen en geesten zij de werelden waar de levenden hun leven voldoen,
sommigen leven om een wens te vervullen, anderen voldoen een leven met plicht om
een beloning te verkrijgen, weer anderen stellen zich open, om geleidt te worden
en nieuwe zaken en schatten te ontdekken.



Alle werelden waar de levenden hun leven voldoen, bevatten naar voorkeur van de goden
de orden die zij daar stellen in de tijd van hun openbaring, de taal en de vele vormen van 
overleg.

Alle werelden waar de levenden hun leven voldoen, bevatten naar voorkeur van de godinnen
de vele vormen van dienstbaarheid, waar zij allen meewerken aan de orde in de samenleving
en de orde van de beroepen, de orde van de leiders, en de voorspoed. Waar de volgelingen allen 
delen in de mate van plicht die als dienstbaarheid wordt getoond.

Alle werelden der levenden, waarvan in het universum, het heelal, de sfeer, de dimensie, er vele 
zijn, worden alle orden naar de maatgeving verspreidt en onderhouden.

Worden alle vormen van dienstbaarheid als een kan met water met vele kleuren tot een dagelijkse 
dorst gelest, zij die werken vinden loon, zij die zoeken, vinden hun wens, zij die aanbieden, krijgen 
hun aanbod.

De een en zeventig godinnen zijn als de moeders van de volkeren die naar kleur, naar taal en naar 
vorm zijn gescheiden. Zij vormen de veelkleurigheid der werelden.

drie orden der godsdiensten, 
Waarvan een op genade een op toewijding en een op ritueel is gebaseerd.

drie orde der koningen,
Waarvan een op autoriteit, een op democratie en een op openbaring is gebaseerd.

zes orde der wijsgeren.
Waarvan vier op de wetenschappen, een op wijsheid, en een op openbaring is gebaseerd.

Negen orden der beroepen en ambachten
Waarvan wij de wetenschappen kennen die zijn geordend in hun systemen naar expertise.

tien orden der plichten.
Die zijn gerangschikt naar de voorkeuren in de samenleving om het geheel
der maatschappij in verbinding te krijgen opdat de samenleving
voorspoed kent. Van de mens die zich ontwikkelt, zijn leven naar wens op plicht voldoet.
En na het leven in tevredenheid zijn wensen afweegt aan de vervulling en zijn plichten
beloond krijgt met de afgesproken beloning. Waarbij plicht tijdens het leven zonder
wens moet voldaan worden, opdat plicht gebonden blijft aan beschikbaarheid..

De een en zeventig godinnen aan de volkeren gebonden zijn en de diverse verscheidenheid
voortbrengt. Van huidskleur, van taal, van traditie, cultuur, en vorm.

Door de dienstbaarheid voldoen zij allen aan de orde in de samenleving waar zij een plaats innemen
die niet op voorhand door een godheid wordt gecoordineerd, waardoor de uitdrukking geest niet 
herleidt tot een engel, immers een engel is zelf aan een godheid verbonden.

Een geest is dan een functie van een alomvattend handelend orgaan die een bepaalde ordening en 
hierarchie in het heelal bewaakt.



De een en zeventig godinnen
zijn er negen van de huidskleur, zijn er negen van de taal, zijn er negen van de functie.
Zijn er negen van de volkeren. Zijn er negen van de cultuur, Zijn er negen van de traditie.
Zijn er negen van de wetenschappen. Zijn er zeven van de persoonlijke ontwikkeling.
Is er een van het ongeboren principe.

De geesten zijn verbonden in hun allesomvattendheid met de functie waar zij bij horen,
de functie naar de godinnen en hun kenmerken.

Zij die als godin, een lid der volkeren zijn, worden door die geest in hun volk behartigt.
Zij die als godin, een taal kennen, worden door de geest van die taal behartigt.
Zo is ieder wezen bij de godinnen gebonden aan de dienstbaarheid die samengaat met 
alle kenmerken van die godinnen.

Zij die dan een worden met de godinnen hebben niet meer de geleiding van de geesten nodig
immers die behartigen de godinnen van buiten.

Zij die een worden met een godin, kunnen bij de godin door hun aanhoudende dienstbaarheid
die zij in eenheid onvoorwaardelijk verrichten en zowel dienst en beloning in gezetten tijden 
ontvangen. Zij die door eenheid met de godin, kunnen naderen tot het ongeboren principe.
De godin die niet genoemd wordt. Die wel omschreven wordt, maar het pad van dienstbaarheid en 
vorm van overgave behoeft.

De een en dertig goden en de een en dertig orden.
De een en zeventig godinnen, en de een en zeventig vormen van dienstbaarheid.

-------

Als men in het christendom lichaam geest ziel en relatie aan de Heer geeft krijgt men vier witte 
rozen. En een bordje van heilige communnie.

Als men zegt bij religie ik wil graag de genade verdienen, dan komen alle religies langs en met 
onbekende taken en beproevingen wordt men in alle genade bevestigd.

Als men het geloof accepteert is men ook in het christendom opgenomen.

Eerst zei ik als ik werk wil ik beloond krijgen en rechtvaardig mijn werk hebben, daarna zei ik mijn 
werk is publiek domein ten goede aan de samenleving, daarna zei ik, het is geheel in gods hand.

Ik verkreeg zo herinner ik me de doop door een kleine van christus, en ik hoorde vrienden een doop 
van de katholieke kerk geven. Ik koos de naam van de Almacht en vroeg in zijn wil opgenomen te 
worden. Zij gunden mij dat gebed.

Govinda legde ook een kleine beproeving en ik hoorde dan ben je in zijn onsterfelijke liefde 
opgenomen.

Ik poogde veel karma te verkrijgen, en zei mijn werk is voor de samenleving, bij het geloof zeiden 
zij dan raak je het wel kwijt, ik zei genade is zelfs dan nog hoger.



Ik was met dankbaarheid gevuld, De heer neemt aan zonder oordeel, zij die maar eenvoudig zijn en 
christus als vriend kleine dingen vragen, maar ook hoge engelen die bij hem de hoogste genade 
verkrijgen maar in zijn ogen gelijk zijn.

Toen ik de waarde van genade begreep was ik overal attent op kleine handreikingen om de genade 
te verwerven.

In het geloof en tegenslag zei ik, als je de dagelijkse dingen doet, heb je de helft al gedaan. Immers 
dan heb je nog de dag in handen.

Ik keek in de gevangenis en zei een spreekwoord. Als je er met je hart doorheen komt, verkrijg je 
een zilveren of gouden hart. Zilver met woorden bevestigd, goud als je de waarde in jezelf vindt.

Ik poogde ook de genade te verwerven als blik op mijn zwakheid in moeillijke tijden.

In contemplatie en gevouwen handen. Iedere dag volbreng ik een taak, ook al is het in eenvoud.

Bij moeillijke gebeden, strijd in gebed, toch bij iedere straf wordt mijn hart kouder.

Bij moeillijke gebeden, hindoe-godinnen, de angst dat een gebed van redding toch karma kost.

In het leven door tegenslag, hopende op de wijsheid van God, maar toch de moed soms verloren, ik 
beroep mij niet op de zaken van voorspoed. Noem ook relatie, of een eerlijke naam.

Een beproeving over gods belang. Ik stel gods belang boven mij, en breng de dagelijkse dingen en 
leed in gebed, ook al is het leed nog niet weggenomen. Moge het gods belang en uitkomst ook zijn.

Ik voldoe ieder moment mijn plicht. Plicht stijgt boven keuze van goed en kwaad uit.

Over goed en kwaad, spontaniteit is toch hoger. Immers een hoger belang.

Over genade. De intuitie, moedertaal is de belangrijkste en niet van gender afhankelijk.
Mannen mogen het als informatiebron beschouwen.

De Heer zei, als je niet door de wereld opgeeist wordt, dan neem ik je geheel in handen.

Als scherpe intelligentie, Chitta het sanskriet woord, de heer vernederde mij, zei jouw grootheid 
komt van mij, ik kan het afnemen en teruggeven. Ik boog in eerbied. Ik neem de plaats bij God die 
hij mij gunt.

De Heer heeft vele namen, als schepper en licht der wereld, hij schenkt uit zijn ontferming vele 
bijzondere gebeden, genade, toewijding. Ik ben als in zijn hand en volbreng mijn plicht.

Deemoed is begrijpen bij tegenslag dat de Heer toch wil straffen, vormen of het wil. Tegen mijn 
eigen begrip in. Immers zijn grootheid

Ootmoed is dagelijks in diep gebed zitten, zonder anderen het te zeggen, geen beloning immers de 
Heer is daarmee veerbonden.

Vrees is door zonde en de grootheid van god te zien, dat God alle macht heeft ook om toe tebedelen 
uit ontferming of rechtvaardigheid.



Ontzag is de wijsheid van God ontdekken, en afmeten aan eigen opleiding.

Eerbied is erkennen dat de orde in het bestel door God met grote precisie is afgemeten.

Liefde is begrijpen dat wij veel meer krijgen, dan wij uit onszelf verdienen.

Genegenheid is niet afhankelijk maar de ziel.

Machteloosheid is een gevoel die in geloof en verbonden met gods wil toch een plaats heeft.

Ik buig voor God, in woord en daad. Immers hij staat dan boven mij.

Ik mocht een heilige naam aannemen voor mijn gebeden en groeide in mijn besef en mocht vele 
kenmerken eraan verbinden. De Almacht, De Alschepper, Brahman. Alle drie een functie van het 
hoogste.

---------

Als griekse goden ergens een beeldje van henzelf in huis zien, nemen zij diegene in hun genade op.
Zij mogen de gebeden ook aan hen richten.

Een kettinkje met een cirkel is symbool van meerdere genadevormen.
De cirkel als geheel dat je het bestaan als eenheid ziet.
De cirkel als symbool van het hart.
De cirkel als symbool van karma. Dat je graag meedeelt in goed karma.

Ik ontmoette een heilige die patroon was van het hart. Het hart de verbindende factor is voor 
mensen.

Ik ontmoette een heilige die patroon was van stil gebed. Urenlang verstild met gevouwen handen.

Ik ontmoette een heilige een patroon van plicht. Ieder mens kan terugkeren naar plicht.
Noem het boven keuze van goed en kwaad verheven. Men kan het afmeten bij kinderen.
Als zij hun school getrouw doen, verkrijgen ze in de samenleving de hoogste arbeidsplekken
en achting.

Om op een devotioneel pad te vorderen, moet je onderdelen van het bestaan kunnen loslaten
en opgeven. Mogen ze dan in hoger handen komen.

Als een dolfijn zwom ik van amerika naar europa in de tijd van voor de indianen.
Onderweg kwam ik haaien tegen en allerlei ontberingen. Zelfs door de dood heen
en over het stervensuur. Ik zwom voor mijn leven om van het paradijs,
hopende door toewijding in de hemel te komen, Ik mocht niet omkijken
en treurnis was niet mogelijk ten dienste van het doel.

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

Op bijna iedere wereld zo geloof ik is een hoge deugd waarmee je in het leven kans maakt dat je 
een mate aan gehoorzaamheid hebt. Immers in de samenleving zijn hogere rangen vaak bereidt om 
dan diegene in bescherming te nemen. Immers gehoorzaamheid is een zichtbare deugd.



Als je dus als ziel op een wereld geboren wordt, neem dan de deugd gehoorzaamheid aan. Soms is 
het een moeillijke situatie als slechtwillenden hun voordeel doen, kies dan om bij religie, en namens
religie de gehoorzaamheid te beoefenen. Waarbij wat in lijn is met het belang van de samenleving 
een legitieme vorm is. Daarnaast zijn de slechtwillenden in verdienste zelf gebonden aan hun 
intenties. Zij krijgen de straf ervoor. En gehoorzaamheid wordt beloond. Moge dan de goden 
aanzien dat gehoorzaamheid een hoge deugd is.

-------

In het hindoeisme verdien je genade gunsten en rijkdom door karma en verdienste.
Die voorwaarde wordt bij Govinda door zelfopofferende liefde overstegen.
Immers bij zelf-opofferende liefde kan genade, gunst en rijkdom ook zonder de
karmavoorwaarde gegeven worden.

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

engelen zijn in alles gehoorzaam aan god.
Zij zijn als zij voor de mens buigen ook gehoorzaam in hun leven.
Engelen hoeven alleen maar te doen.

Engelen hoeven alleen maar de werken van god te leren begrijpen.
Zij hoeven niet leren ze zelf voort te brengen.
Hoeven alleen maar gods grootheid erin te zien.

Cherubijnen, kinderengelen die in hun jonkheid bij de Heer horen.
Serafijnen, engelen die overal gods grootheid zien ook in eigen werk,
en daardoor heel blij en gelukkig ermee zijn.

God geeft de engelen in hun hart zijn wil,
zelfs bij tegenslag blijven zij geloven.
Immers God zelf behartigt door hun wil ook hun eigen leven
en persoonlijke belangen.

Voor een mens kan het als zeggen:
Ik geef mijn eigen belang op.
Dan wordt het ook behartigt in het onzelfzuchtige werk.

Engelen hoeven alleen maar te doen.

Totdat een engel wordt geboren leren zij zich onvoorwaardelijk over te geven.

Een engel die buigt voor de mens,
op verscheiden betekenisvlakken.

Noem gehoorzaamheid aan leven, samenleving, religie.
Noem de chinese cultuur van buigen.
Noem de indiase jeugdcultuur voor ouders buigen.

Noem dat zij voor een godheid buigen,
de godheid boven zich stellen.
Zeggen God ik ben ondergeschikt.



Engelen die gods wil volgen.
Accepteren de plaats die hij hen gunt.
Zij vragen in gebed die wil aan waarbij zij hun vrije wil ook inleveren.

Engelen accepteren ook alles dat erbij hoort.
Levens standaard zoals inkomen, zoals werk, zoals gunsten,
maar ook status. En geliefden worden dan niet uit eigen wens gekozen.
Immers het is dan God die in zijn werk beschikt over alle onderdelen van het systeem.

Engelen zijn in hun wil als zij onvoorwaardelijk werken,
niet afhankelijk van keuzes, van overeenkomsten,
van voorwaarden van afval of gunsten.

Engelen die op aarde leven hoeven niet bekend te zijn,
zij doen de werken van de goden waar zij bij horen.

Voor engelen voelt gods wil net zo natuurlijk als voor 
mensen vrije wil.

Als ik met mijn hart leef, ben ik ook in de werkelijkheid
en verbonden met het hart van de samenleving.

Als mensen in hun leven voor gehoorzaamheid als deugd kiezen
stellen zij zich in hoger verband vrij. Immers zij staan ook open
voor onderwijs, geleiding en correctie.
Vaak dat hogere mensen in de samenleving hen in bescherming nemen
zoals een eenmalige opmerking om het aan religie te verbinden.
Noem gebed noem streven naar goedheid, noem plicht als een deugd zien.

Engelen die voor God werken, hebben de naam die God hen beschikt.

Het onderzoek over engelen is naar hun werken, tot zij de werken van god
volbracht hebben zijn zij in gods hand verborgen.

In de bergrede zij die met een zuiver hart leven zullen god zien.
Zij die god zien zullen niet leven. Zij leveren hun eigen leven in
om door gods wil en wensen gevuld te worden.

Zachtmoedigen van hart zullen het aardrijk beerven,
een voorzichtig vermoeden dat zij wereldleiders worden.

In contact met het universum telt ieder woord. Zelfs een kleine belediging kan al fataal zijn.
Net als experts ze gewend zijn in korte tijd een totaal beeld te hebben en ernaar te handelen 
als zij een verantwoordelijkheid hebben zullen ze niet terugkomen op hun besluit.

In contact met het universum. Op aarde zijn heilige rassen noem het joodse en de indiase wortels.
In de ruimte zijn er ook heilige rassen. Soms gelijkwaardig aan de avatara’s van Vishnu.
Welke vorm ze hebben is onduidelijk, maar de heilige taal sanskriet zou mogelijk een middel ter 
communicatie kunnen zijn. Zij zouden dan naar leefregels uit heilige boeken verwijzen.



In contact met het universum is het dus belangrijk om ook via alle communicatiekanalen respectvol 
te zijn immers je wil als kind geen volwassenen boos maken. Noem ook dat wij pas enkele 
honderden jaren technologie kennen. Noem elektriciteit.

In contact met het universum zijn wij zelf verplicht om de mat in te bedden. Noem dus een 
ambassade noem een wereldinterventie middel om door diplomatie regels in de orde in te geven.
Noem ook als zij voor handelsvoorwaarden eisen hebben en wij die zelf maken, handel mogelijk 
maken.

In contact met het universum, een communicatiemethode als een satteliet bij een vast hemellichaam
de maan. Erbij omdat erop, als communicatie lekstraling heeft, je de satteliet kan vervangen.

In contact met het universum, als sanskriet een heilige taal is, bij de methodes een vertaalsleutel in 
de reden dat heilige kenmerken in het hele universum een grond hebben.

In contact met het universum. Zoals Christus de vader benoemt, Krishna de Vasudeva als vader, alle
religies Brahman als vader hebben. Wij kunnen daarmee in concepten verwijzen naar bekende 
informatie. Een middel om zonder taal toch begrip over te brengen.

In contact met het universum, wij kiezen geweldloosheid, hartelijkheid, deugdzaam, wijsheid als 
grondstelling immers vele volkeren in de ruimte zijn in hun kindertijd er ook overheen gegroeid.

In contact met het universum, wij handhaven het oordeel bij het volk, als regering en wereld doen 
wij geen acties tegen het directe belang van de wereldbevolking. Noem dat wij geen conflict 
aangaan immers het volk is op wereldvrede gesteld. Zij willen werken en hun geliefden 
onderhouden en de vrede van het leven kennen.

In contact met het universum, wij spiegelen alle informatie die wij krijgen ook met religie, omdat de
Schepper de aarde heeft gemaakt. Zoals de maan en de zon even groot zijn, de hemel blauw,
en regelmaat in de natuur en in het leven voorspoed mogelijk maakt.

In contact met het universum. Wij zijn in eerbied voor hogere volkeren, zij hebben keihard gewerkt 
om de hogere orde overal mogelijk te maken. Wij mogen geen enkel negatief woord laten ontvallen.

In contact met het universum, alle communicatie met het universum wordt met het volk gedeeld, als
veiligstelling van alle belangen. Met redenen dat openbaarheid het beste middel is ter voorbereiding
en ter invoering van de tijd die hopelijk moge komen.

In contact met het universum, wij zijn ons gewaar dat ook de hoogste engelen zich als iets hogere 
volkeren voordoen en zelfs als zij ruilhandel, noem materie willen in ruil voor technologie dat een 
eerlijke ruil is, immer zelfs als zij er zelf niets aan hebben, zij toch onze positie ermee bevestigen.
In eigenwaarde van onze soort.

-----

Bij het levensoordeel na het leven is iedereen alleen en gaat het over henzelf.

Men kan christelijk ook: ik accepteer de doop zeggen. Of het al gebeurd is of nog moet maakt dan 
niet uit.

In de religies zijn alle goden en godinnen gelijkwaardig, men mag geen verschil maken in rang.



In de religies als men burger is van een land, geboortecerticaat of paspoort of kaart, is men aan de 
wet verbonden en moet men zich eraan houden, geen enkele religie mag bij de wet ervan afwijken.

De wet geldt op aarde overal, in de hel zijn ze zonder wet.

Men kan geen karma op naam van iemand anders verwerven we hebben allen ons eigen leven.

In een land met een wet en burgerschap heeft niemand lager karma,
en lager karma kan niet door personen of organisaties worden toebedeeld als naam.

Niemand kan net zoveel goed karma hebben als een godheid of godin in een religie,
beweren mensen het wel te hebben behoren zij de genade aan die godheid of godin te vragen.

Binnen een organisatie, geldt de grondwet en strafwet, welke reden of argumenten ook gebezigd 
worden.

In een organisatie wordt een heilige lijn doorgegeven via het gebed van;
neem mij in uw genade op godheid of godin.

Ik wijs mensen op de gebeden bij de godheid of godin waar zij zich verwant mee voelen.

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

Ik zeg als je in contact komt met het kwade, blijf in je hart zodat het gif niet je geest binnendring.

Affirmaties: Ik stel me open voor het goede, hulp, onderwijs, goede raad en geleiding, en plichten

Engelen hoeven alleen maar te doen.

Bij een gebed van overgave is het wel dat je bereidt moet zijn alles in te leveren en op te geven.

Bij de goden zitten wij in een spoor, zij kennen ons levenspad vanaf dat wij de genade aannemen.

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

In de hemel kennen zij ten volle, Als ware zij de alomtegenwoordigheid van God delen.

Zij die de genade hebben en hun geliefden volgen schenken hun nabijheid.

Zij die de genade hebben en een heilige zijn, worden patroon van een thema.

Zij die de genade hebben en voor altijd willen werken, verkrijgen een mooie functie.

Zij die de genade verkrijgen en zich onvoorwaardelijk geven komen dicht bij de Hoogste Heer.

Zij die in de hemel zijn, ook al is er geen orde in gradatie, toch zij die hoge functies bekleden
hebben daar een hoge achting voor wie zij zijn, zo onbaatzuchtig zij dienen.

Zij die in de hemel zijn, ja zij die daarboven wonen, mogen soms hun intentie meer laten gelden
dan zij die hun geliefden nabij zijn.



De werkelijkheid en de hemel, een grote kloof, en het dagelijks leven zijn van elkaar gescheiden,
in de hemel kennen zij ten volle. Maar ieder moet zijn eigen pad volbrengen,
met de beloning van een plaats in de hemel.

Ze zeggen engelen moeten voor de mens buigen, als zij gehoorzaam zijn worden zij in
de orde van God opgenomen.

Ook al geeft iedere religie een naam aan de hemel, toch lijken zij allemaal in de
alomtegenwoordigheid van God opgenomen.

In het leven kan tijd ook een offer zijn, als je inzet voor een doel, een vorm van dienstbaarheid
of overgave. De tijd die je ervoor besteedt of beschikbaar stelt, wordt ook beloond

Als mensen in hun jeugd de zuiverheid behouden, ook bij tegenslag of minachting
als men het volhoudt wordt hen na het leven ten volle beloond.

Als je met je hart erdoor heen komt, verkrijg je een zilveren of gouden hart.

In de bijbel staat dat engelen geen relatie mogen, engelen vallen voor menselijke liefde
uit de hemel, bij een gebedsonderwerp zou het engelenbrood zijn.

De bergrede geeft voor het gehele religieuze spectrum de genade.
Noem zelfs als onderdeel de genade van de aartsengelen, en misschien wel 
dat zij zelf ook engel mogen worden.

Christus zij dat je gelijk een kind moet zijn om in het koninkrijk der hemelen te komen.
Zou hij toevallig zelf ook het kindperspectief kunnen hebben. Zoals in het 
hindoeisme Govinda het herderskind.

Goden zien de toewijding aan, en als een precies uurwerk bedelen zij de genade.

Als men bang is niet meer te leven, gebeden bij het christen zeggen ze is
alleen voor de levenden.

Is men bang niet te bestaan, bij gebed zouden de goden niet liegen,
zo is de verklaring van enkele doctrines.

Is men over de werkelijkheid onzeker, ‘s ochtends ontwaak je in eigen lichaam.
Is men bang niet meer zichzelf te zijn, noodzakelijkheid hoort bij iedere specifieke
soort. Noem eten drinken, stoelgang, en de mate aan voortplantingsdriften.

Ieder mens behoort onvervreemdbare rechten te bezitten. Van menselijkheid.
Maar ook een burgerschap. Waarbij die van het geboorteland, nooit afgenomen
mogen worden. Immers hun geslachtsnaam behoort zuiver te blijven.

Alle contracten over schuldenderving, in zake die mensenrechten schenden
horen bij de wet en de overheid aangemeld te worden. En bij wet bekend.
Iedere schuldenderving die bij monde van de wet niet is toegestaan valt onder 
beheer van de overheid, waarbij de overheid zichzelf verplicht om hen hetzij
vrij te kopen, of de wettelijke bescherming te bieden.



Alle mensenrechten schendende handelingen van personen, organisaties of georganiseerd belang, 
worden bij wetoverstijgende regelgeving gelegd die binnen een samenleving in een internationale 
voertaal bij het instituut geldig zijn. Noem op aarde de united nations. Waarbij regelgeving bindend 
is, en de regelgeving zuiver en onafhankelijk wordt behartigd.

Vaak zeg ik tegen mensen, als zij leed, rampspoed in hun leven ervaren, dat als zij de 
omstandigheden niet kunnen veranderen naar hun voorkeur dat zij het dragen als 
vrijheidsbeperking, waarbij zij de verklaring mogen koesteren dat zij er ooit voor vergoedt worden.
Bij het levensoordeel, of bij een tijd waarin welvaart hun door de wederkerigheid en de 
voorzienigheid er een waardering voor hun inzet mogelijk maken.

Vaak zeg ik tegen mensen, als zij in karma onvermogend zijn, zij geen hogere rechten in het leven 
krijgen, of hun mogelijkheden beperkt en zij in bescheidenheid hun leven voldoen. Dat in de religie 
een opoffering in liefde als voorwaarde alle karma regels overstijgt. Noem een gebed van overgave, 
noem de omstandigheden uit liefde verdragen. Noem Krishna. Noem Christus. Waarbij een gebed 
van overgave heel persoonlijk is, en de godheid een mate van vriendschap en liefde toebedeelt.

De wil trancenderen is een thema die in iedere religie in woorden gevat kan worden, en die vaak de 
wil een houdbare bron geeft waarbij de mens in het leven een mate van hartelijkheid ervaart. Noem 
dat problemen via de wil oplossen, noem dat het leven meer mogelijkheden krijgt door de wil die 
haar stuurt. De wil trancenderen gaat over de mens zelf en geeft glans aan het leven.

Als informatie gratis, free information. Dan laat ik er geen rechten op gelden. Zoals een bloem die 
in een tuin bewondering vindt, en een keizer besluit het volk van schoonheid te laten genieten. 
Immers een keizer tooit zich met wat het volk belangrijk vindt.

Op aarde hebben wij koningen en presidenten, maar als een keizer geen bekende naam heeft, wordt 
het belang spiritueel behartigd. Als een koning feilt om een burger in rechten te bevestigen, of de 
diplomatieke wegen te beschermen dan is bij de vorst de mate van bescherming ook in spirituele 
vorm neer gelegd. Immers de koning is onschendbaar waarbij zijn rechten ook spiritueel behartigd 
worden.

Men kan de diamant in de werkelijkheid slijpen. Is een gezegde over het boeddhisme.
Als je de bloem van boeddha wilt verkrijgen behoor je hem iedere dag water te geven.

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

Als men dicht bij God komt, legt God een kleine beproeving in het hart. Een dagelijks ongemak en 
gebedsonderwerp. Hij toetst op een eenvoudige manier of zijn belang nog wel hoger is voor de 
navolger van Christus.

Ik bracht het onderwerp liefde in gebed, ik zag de vele problemen bij het ochtendgloren al 
verschijnen, en nam voorzorg door de vraag in hoger verband iedere keer voor het oog der goden te 
brengen.

In mijn jeugd leerde ik dat liefde soms ten koste van werk gaat, ik besloot mij eerst aan werk te 
wijden, en alle gunsten voor later moment te bewaren ook al legde ik iedere keer mijn verlangen bij 
de goden in zicht.

Door alle slagen van het lot, leerde ik dat plicht belangrijk is, immers veel hebben wij niet in 
invloed, maar ons werk blijft behouden.



Zoals een huizenbouwer iedere laag na de volgende legt, en niemand kan roemen dat het dak af is 
en het huis bewoond kan worden voordat alle onderdelen zijn bestemd. Wij hebben allemaal deel 
aan het werk, en door het werk, welke levensfase we ook zijn, kunnen wij de beloning verwachten.
In onze zwakheden werken wij allen mee aan de wereld, aan onszelf, en aan de hemel.

Ik wees velen op genadevormen van religie, ik zei zelfs in noodweer mag je elke genade benutten. 
En wordt zelfs het verlies van zelfstandigheid niet aangerekend. In de hemel leerden zij dat tijd 
opofferen, altijd een goede daad is. Ook al lijkt men in een zwakke beslissing te staan.

Ik luisterde in verborgenheid mee met het kwade. Zij allen hadden voorwaarden, maar ook om hun 
macht over mensen kwijt te raken. Ja liegen over deze voorwaarde maakt zelfs hen bang, en zij 
tasten hen niet meer aan.

De samenleving is om voor iedereen samen te leven, het belang is dan ook om samen leven 
mogelijk te maken. De veiligheids dienst, is er om de veiligheid van ons allen te bewaken.
Waarbij wij allemaal gelijke rechten hebben en onze eigenheid mogen behouden.

Ja ik zei, mijn oog van wijsheid is een belang dat zolang zij nog niet op waarde getoetst is, of in 
waarde berekent, noem het de waarde voor de samenleving in verborgenheid mag blijven. Immers 
wij zoeken als mens geen roem, geen status, geen rijkdom. Wij zoeken herkenning en erkenning in 
het oog van onze naasten. Een naam is slechts een woord. Een boodschap bestaat uit woorden.
Een grootmeester in de bouw, tekent zijn kunstwerk, en laat het door de tijd heen het belang 
vergaren. Tot in de verre toekomst de materialen, en de kunde er zijn om iets wat onmogelijk was, 
zichtbaar te maken. Noem het dat wij met licht tekenen, noem het dat geluid zijn kracht geeft, noem
het dat geest zijn handeling tot gezondheid, vrede, en tevredenheid geeft. Noem het dat wijsheid 
ieder oog herkenning geeft.

Wij zeggen tegen onze kinderen en de oudere jeugd die hun eigen plek zoekt, jullie zijn ons eigen 
bloed. Wij hebben dezelfde lessen geleerd, en mogen het leren.

Ja de vraag is bij de ene religie om karma te verwerven, bij de andere is genade om leven mogelijk 
te maken, voor jezelf voor anderen, zij allen delen in de genade voor het leven. Karma opgeven, 
noem het als rekening, is soms bij een religie aansluiten, soms een relatie krijgen met een ander.
Maar ik zeg; Ik deel mijn karma onvoorwaardelijk, in religie, maar ook als de hemel het toestaat in 
een relatie. Immers wie veel heeft, en er veel goed mee doet. Iemand die weinig heeft en er goed 
mee doet. Zijn gelijk in het oog van hen die in de hemel wonen. Zij zien zelfs ieder goed werk aan.

Eerst zei ik in een relatie bevestig ik de zelfstandigheid, daarna zei ik, wij staan in elkaars genade.
Daarna zei ik wij delen alles en de zelfstandigheid is eraan ondergeschikt, toen zei ik wij delen alles
onvoorwaardelijk. Bij die laatste bevestigd ik zelfs de spirituele kant. Ook al is die niet zichtbaar 
voor het oog van anderen.

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

Een mens heeft een uiterlijke en een innerlijke kant.
In het karakter hebben beiden een plaats. Soms heeft een kant
het symbool van de vader, dan weer van de moeder.
Wij naast ons gender delen die twee met onze ouders.
Wij leren die kanten herkennen door ons bloed en door ons
gedrag en houding te contempleren.



Genade uit de hemel is altijd gratis. Zij willen de levenden mogelijkheden geven, die zij tijdens hun 
leven ook hebben benut of hebben geopend door hun naarstig werk.

Zowel hemel, hel als de aarde zijn door God geschapen en hebben door Hem hun plaats gekregen.
Zij die in de hel zijn, komen daar door beschikking bij het levensoordeel. De plaats daarvan is als 
een bouwwerk naast de hemel en de aarde besteld.

Soms zien zij in de hel, hun grootste angst, soms zien zij een wrede heerser die zonder wet zijn wil 
oplegt. Soms zien zij in de hel, een plaats zonder daglicht. Zij die op aarde naar het kwade neigen, 
worden prijs gegeven aan een straf van leed. Waarbij in de hel niemand kan zeggen ik ben boven 
anderen, ik heers en draag geen straf. De hel is door god op die plaats gebouwd, als een 
onontvluchtbare plaats.

De oudste religies liggen het dichts bij de bron der tijden. En de hoeder der tijden benadrukt hun 
grote waarde. Immers al hun gebeden en genadevormen zijn door de tijd getoetst.

De hoeder der mensheid benadrukt het hart, de kinderlijke ziel, en de spontaniteit die een hoger 
belang dient, anders zouden kinderen en volwassenen die spontaan zijn, een kenmerk dragen.
Waarbij de werkelijkheid belangrijker is, de spontaniteit hoger en de plicht dichter bij is.

Als wij opklimmen naar de sterren, als wij hoger komen dan engelen zouden vliegen, toch zou onze
plicht beter, hoger en belangrijker zijn dan een hoogte die wij door streven bereiken. Immers goden 
zijn vele mate hoger, engelen zijn vele mate beter, en helden zijn vele mate sneller, de plicht is door 
de orde beschikt,en wij delen dan in de gunsten van de orde. Moge wij door plicht onze stevige 
basis bereiken, onze huizen bouwen op vaste grond, en door plicht ons dagelijks leven vervullen. 
Onze geliefden roemen in onze zorg voor hen, en onze naasten door plicht het belang van de 
samenleving begrijpen.

Vaak zeg ik; Brahman ik begrijp het niet, sinds kort zeg ik ook; Brahman ik begrijp u niet.

Ik hoor soms ouderen zeggen; Alsof de duvel ermee speelt, anderen geven ook hun angst aan. Ja 
voorzichtig zeg ik over religie dat sommige genadevormen van generatie op generatie worden 
doorgegeven. Ja soms zeggen zij in hun familie veel leed te voorkomen, soms zien zij verloren 
zielen die met een lichtpuntje gered worden. Ja vele genadevormen waarbij ieder in het sterkste 
punt deelt.

Soms willen ouderen een genadevorm overdragen, en wanneer de generatie gereed is, willen zij het 
aannemen, ik zeg zonder woorden, alle genade mag aangenomen worden, en alle genade door 
gegeven ook zonder de uitgebreidheid van brieven of allerlei ontmoetingen. Als een onzichtbare 
bron die het leven, de bron van leven gunt, en de genade schenkt aan waar zij wil wonen.

In mijn relatie wil ik de genade met de ander delen, de ene keer wil ik haar in gebed als met 
godennaam aanvragen, de andere keer, bevestig ik als concept de geliefde, ook al zou ik haar naam 
nooit noemen. Ik hoop op een antwoord die groter is dan leven zelf. Immers karma, is slechts een 
getal, en liefde is een symbool. Als je beiden het beste van jezelf deelt, wie zegt dan dat keuze van 
hogerhand is. Als het onbekende van het lot, als je al je gunst, of verdienste als genade van de hemel
deelt. Ja meer nog je liefde met hen deelt die niet hebben. Is je karma dan gewonnen, verloren, 
krijgt het betekenis, of is het bij een ander. Ja meer nog in een relatie veilig. 

Hoeveel verdienste je ook hebt, welke hoge functie je kan bereiken of al hebt aan eerbewijzen,



genade uit de hemel, zij kennen te volle, is belangrijker. Immers zij schenken het lot een toekomst 
die leed van anderen vrijkoopt, die tegenslag voorkomt, en misschien wel dat al het leven ten goede 
komt, aan de samenleving.

Het goede aanhangen en het kwade vermijden. Een regel die men leert.

Alle gevoelens serieus nemen, als informatiebron ook benoemen. Een maatstaf die blijft.

Het leven als plicht aannemen, ook weer bevestigen. Een beginsels dat houdbaar blijft.

Het gevoel laten spreken, in een relatie de vertrouwelijkheid om diepe inzichten te delen.

Zwakheden zijn bij ieder mens als gevonden op een zichtbare plaats, maar toch wij
schenken ieder het levenslicht, en zij die wij hoog achten, en zij die wij een hoge plaats gunnen
onafhankelijk van het lot, voorkomen, of gunstig weer. Wij kiezen niet uit voordeel.

In groot eigenbelang zag ik door eigen belang op te geven dat zij door het algemeen belang 
ook werd behartigd. Ook door een weg van eigen belang kan men een hoger doel bereiken.

Ik koos altijd voor mezelf, en uiteindelijk was ik zelf ook een onderdeel dat ik over droeg.

In het hart, groeit men omhoog naar de hemel, waar de blauwe mensen wonen. Noem dus blauw 
bloed.

Ik zocht overal naar genadevormen, en besloot ook de wijsheid ervan te delen. En zelfs als zij 
karma kost. De samenleving helpen, beloond haar al, met anderen die ook de samenleving gaan 
helpen.

Als ik met ouderen omga, en hen mijn vriendschap geef. Als zij in de hemel zijn, ja misschien 
verhalen zij daar ook over mijn daden, ook al belangeloos voor de samenleving.

Binnen orde en wet, is zowel vrijheid als dienstbaarheid geregeld. Een arbeidsplaats is altijd
een dienstbaarheid aan de samenleving. Immers wij geven onze tijd, maar krijgen ook persoonlijke 
belangen in een mate vergoed. Noem onze geliefden een veilige plaats, kinderen met onderwijs,
zieken die verzorgd worden. Wij kunnen niet zeggen wij zijn zelfstandig.

Ik kocht een groot glas, en tuurde met licht naar de hemel. Eerst was zij blauw, toen zagen wij 
allerlei vormen, uiteindelijk zagen wij problemen, en klein en groot energie zonder goede waarde.
Toen gaven wij ons op, en zeiden dit glas is niet goed. En de hemel was weer blauw.
De eenheid op aarde en in de hemel, mogen wij altijd geloven met liefde, wijsheid, ontzag,
goede intenties, en meer nog wij genieten van het blauwe licht.

De aarde, de zon, de maan, wij zien ze als even groot. Ja zij zijn met zorg afgemeten en op hun 
plaats gehangen. Wij kunnen niet zeggen dat er geen grond in zit.

Wij zoeken ver weg naar een begin. Een knal, een zaadje, het begon met een formule die al het 
leven bevat, inhoudt, en laat groeien. Wij zijn als een verre nazaat van die formule, die zoals een 
boom, en vruchten, ja wij vliegen later naar de sterren.

---------



In de zoektocht naar wijsheid leer ik dat velen door de roem worden afgeleidt naar voorspoed met 
grote luxe, en zij hun bron vergeten. Ik hoop dat mijn wijsheid wacht tot ik veilig in de blauwe 
hemel ben.

In de zoektocht naar wijsheid, leer ik dat een relatie, oprecht met een zielemaatje, een doel is dat 
buiten het oog van de roem waar diepe ravijnen de ander en de volgelingen wegneemt. Ik zoek naar 
een relatie zonder het oog van de wereld die een glimp opvangt van goud dat niet meer van goud 
kan zijn.

In de zoektocht naar wijsheid leer ik dat een redelijk of normaal inkomen, noem het zelfs eigen 
belang, die meer geluk schenkt dan vele zalen vol met dure materialen, en eerbewijzen die nooit 
meer dan woorden zijn. Ik zoek dan een normaal inkomen, zonder de dure prijs dat roem haar 
waarde ontneemt. Mijn geliefden zou ik die hebben, een normaal inkomen meer is dan ik verwacht.

In de zoektocht naar wijsheid. Ik leer liefde kennen, dicht bij, zonder hoge status, in het hart voel ik 
mij zo hoop ik verbonden. Geen namen uitspreken dan het lot dan schenken. Ik houd mijn roem 
verborgen, en hoop dat de samenleving ja mijn roem verborgen blijft. Tot ik verder reis naar de 
blauwe hemel.

In de zoektocht naar wijsheid. Als een geliefde, noem een hartelijke band, meer zoek ik niet als 
antwoord. Immers ook veel karma is niet het gehele doel. De genade uit de hemel schenkt meer 
overvloed. Ook al is het merendeel niet aan mijn naam verbonden, of is het merendeel als overvloed
aan andere delen in de samenleving gebonden.

In de zoektocht naar wijsheid, de winden hebben soms gunstig lot, en varen wij tot het doel 
dichterbij komt. Soms is het weer guur, en door het roer vast te zetten. En te wachten wij weer zicht 
krijgen wij hernemen de vaart. Wij blijven met een schip, vol vracht voor de nieuwe wereld. Wij 
schenken ons lot, niet meer dan het gewone. Immers dat gewoon is blijft behouden,
en wat van rijkdom zinkt, zal nooit meer gevonden worden.

In de zoektocht naar wijsheid. Ja een antwoord op het hart zoekt iedereen. De ziel zoekt wijsheid, 
het hart zoekt liefde. De vragen over het leven, meer nog de ziel. Het antwoord wordt gevonden, 
waar zij in gewoonheid het leven voldoen. Ook al zouden paleizen vol met zilver goud en 
diamanten ergens bestaan. Ook al zouden de duurste boeken, woorden en brieven mogelijk zijn. 
Meer nog bij de regenboog, blijven wij trouw aan ons eigen lot. Voor wij geroepen werden waren 
wij al gewoon, en door al het werk willen wij gewoon blijven.

In de zoektocht naar wijsheid. Een gewoon leven, en de paleizen, ja als ik doorreis naar de blauwe 
hemel, ja dan mogen ze allemaal opgegraven worden. En is de tijd zelf de bron, dan mogen ze 
bestaan. Een instrument van mijn idealen. Als een ideaal een geliefde is, doe je er alles voor.

In de zoektocht naar wijsheid, de toekomst is onbekend, maar mijn woorden zijn in mijn hart met 
zilver geschreven. In de hemel hoop ik aan goud verbonden te zijn. En misschien zonder woorden al
het leven te helpen. Noem het bij een gewoon leven dat altijd zonder uiterlijke schijn gewoon blijft. 
Maar bij het oordeel, ze een parel vinden. Noem heel stiekem bij hen in het hart gelegd. Ook al is 
een parel slechts een bijzonder inzicht, en is het een leven van inspiratie.

Zo hoop ik is deze wens ook bij Brahman, de goden en de engelen bekend immers roem is geen 
doel, en rijkdom is geen doel, immers de hemel zelf is mijn doel. Ooit zal ik daar wonen bij allen 
die mij voorgegaan zijn en in hun talenten gewoon gebleven zijn. Ook al is dat het oog van hen die 



hen kenden. Schenk ik al mijn goede karma, als het mijn besluit en mogelijk is, ook vanuit de 
hemel. 
In het leven zoekt men het geluk tot in de verre ouderdom, en zoekt men liefde die tot het einde 
vervult, en zoekt men werk die tot in lengte van tijden blijft bestaan. Ook al ben ik maar een 
gewoon mens, voor mezelf en voor anderen. Wie zijn hart behoudt, verkrijgt aan het eind een 
zilveren of gouden hart.

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

Ik zei tegen enkelen die een moeillijk lot hadden gekozen voor het leven.
Bij tegenslag, lichamelijk leed, ook als er geen antwoord op is.
Je hoeft er alleen maar doorheen te komen.

Anderen zei ik: Als je in moeillijke momenten in je hart blijft, wordt je later als 
held vereeuwigd.

Als gezegde: Als je er met je hart doorheen komt krijg je een zilveren of gouden hart.
Ik zei hen er niet bij, dat er geen meetlat is, immers bij ieder is het persoonlijk.

In momenten van meditatie zie ik allerlei goede boeken lopen. Ook een waarin
een ongeregistreerde afdeling werd gebruikt, om kwade spelletjes te laten gebeuren.
Immers zelfs bij kwaad weer en een terloopse opmerking worden soms geliefden
doelwit van zogenaamde ruilhandel waarbij kwade machten soms ruimte nemen
die wij in de samenleving niemand gunnen. Ook al lijkt het soms aantrekkelijk.
Als de onbekende factor in een samenleving waarin het kwade zich inbedt
in de ruimte die wet en regelgeving niet precies vastlegt.

Ik zei tegen sommigen: het belangrijkste is voortdurend je schaduw
te bevechten. Immers je eigen kwalijke kant heeft voortdurend
licht nodig.

Door alle sociale belangen, en een onbekende factor durfde ik niet mijn gevoel 
te laten spreken. Zelfs liefde is een onderwerp waarin ik heimelijk hoop dat zij
duidt en duidelijk wordt, zonder dat ik positie kies. Ook al woont liefde wel in mijn hart.
Waarbij een religieus belang door een visioen in licht wordt beantwoordt,
maar een persoonlijk belang alleen binnen de grenzen van de sociale
mogelijkheden, als bij deus ex machina beantwoordt kan en mag worden.

Als religioos, heb ik net als ieder mens beperkingen, ook als zij vaak in gebedsonderwerp
ruimte krijgen. En zelfs persoonlijke vrijheid zich laat inperken door een belang die
ik zelf door gebed en in mijn gevoel ken. Moge zelfs de voorwaarden van devotie
en de mogelijkheden van relaties een antwoord krijgen. Ook al heb ik geen eigen belang 
en heb ik ieder aspect en perspectief zo hoop ik in gebed gebracht.

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

Ieder mens en al het bestaande mag het gevoel in gebed brengen, ook als dagelijks 
gebedsonderwerp. Immers een antwoord in gevoel bouwt een diepe verbondenheid op
die ook in moeillijke tijden een basis kan zijn om in het leven stand te houden met de
goede intenties, en het belang van de samenleving zoals normen en waarden binnen 
religie mogelijk zijn.



Ik vraag in diep gebed aan Christus of ik in zijn stervende ogen mag kijken, zoals hij
aan het kruis hing, en zo denk ik, al onze zonden in hem werden geleden.
Ik zie in zijn ogen al het leed, de pijn, de tegenslag Ja zelfs aanvallen van de boosaardige.
Ik zie in zijn ogen en kijk voor langer dan een jaar. Bij een liedje dat mij raakt,
voel ik de intense pijn en verdriet, van Christus als kind die zonder achting
gekruisigd wordt. Ik besef het lot, en ik denk ik zou te bang zijn om het zelf te
dragen. En een gelijkenis van Petrus die Christus verloochend laat zich zien.

De genade die men van het geloof krijgt, is een behoud voor de eeuwigheid,
Christus die zijn leed deelt, beloond met zijn ontferming. Mogen wij allen
in respect staan.

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

Als een noot over het menselijk leven. Voor de geboorte horen wij dat er een wetgeving is, dat wij 
burger zijn en rechten bezitten. Wij beloven dan ook om binnen de maatschappij de wet te volgen.
Waarbij wij ook instemmen met dat wij in het leven ons best doen.

Als een noot over het menselijk leven, horen wij als wij ons best doen ook de gunsten van de 
samenleving mogen genieten. Los van toeval en het lot, hebben wij dan recht op werk, op geliefden,
de ziekenzorg in de samenleving en de vrijheid om ons inkomen te besteden aan zowel werk,
levensonderhoud en cultuur.

Als een noot over het menselijk leven horen wij als wij aan de wet voldoen, en ons inzetten dat wij 
ook de gunsten van geliefden mogen winnen. En als wij de kans krijgen om een relatie te krijgen 
om het bestaan mee te delen, en als wij kinderen krijgen wij ook van hen mogen genieten als zij
in onze ogen onze naam hooghouden.

Als een noot over het menselijk leven, als wij de gunst hebben en onze interesse hebben in een doel 
van de mensheid, wij onze groei erin, onze verdienste erbij op ons eigen naam mogen houden.
Zo krijgen wij allen de kans om in het leven met onze inzet een kunstwerk te verkrijgen en aan 
anderen nalaten, maar ook in religieuze zin, in de hemel of een volgend leven.

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

Heel vroeger binnen de schepping van Brahma, kom men alleen door onderwijs het doel bereiken,
en moest men bijna foutloos zijn om het doel te behalen. Vishnu was de eerste die het doel bereikte.
En besloot dat mensen door werk ook het doel konden bereiken.

Bij Vishnu kan men door werk, de dagelijkse plicht de vrije tijd vullen met wat men verkiest.
Het loon is dan om geliefden en levensonderhoud. En de vrije tijd is vrij voor cultuur, traditie of 
religie. Waarbij men het doel van de vrije tijd zonder voorwaarde ook op eigen naam heeft.

Bij Vishnu is dan werk, om ook het leven vrij te kopen, en vrije tijd, als men een doel behaalt dat op
eigen naam houdt. Zij die geen werk hebben mogen hun verplichting op dezelfde wijze 
beschouwen. Immers als samenleving zijn wij allen verantwoordelijk voor elkaar en voor ieder.



In werk en leven kan je soms door een blank out even niks kunnen aanvatten.

Soms is het dat je het overzicht kwijt bent, of bang bent fouten te maken.

Als je het overzicht kwijt bent, kan je als je normaal van een doelstelling uitgaat,
en daarbij methodieken volgt. Overstappen naar een beginsel volgen.

Dan ga je na welke stappen je in normale zin moet volgen om het werk 
of het probleem aan te vatten.

In plaats van dat je dan een methodiek die je niet kent volgt,
ga je na welke begin stappen er zijn om naar het doel toe te werken.

Als je een blank out hebt omdat je bang bent fouten te maken,
kan je het beste zowel wat je doet als hoe het lukt
terugkoppelen. Noem verbaal uitleggen en het probleem
waar je niet uitkomt zo beeldend maken dat anderen
door goede raad een inceptie in de methodiek kunnen overbrengen.

Vaak zeg ik dan als je werk onder je talentniveau hebt
je de ruimte en vrijheid ook kan gebruiken om aan je
persoonlijkheid te werken, onder andere werkhouding
en manier van werken.

Bij een blank out, als je even niet weet hoe je iets moet doen,
kan je soms ook even een paar minuten wachten
in je hart krijg je dan weer ruimte om verder te gaan.
Noem het hart en de intuitie.

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

Vaak als je carriere maakt en streeft om zo hoog mogelijk te komen,
je allerlei belangrijke stappen niet ziet of niet volgt.

Als je de weg van de plicht volgt, klinkt heel zwaar,
dan krijg je in de werkelijkheid en de tijd de mogelijkheid
om stappen te zetten vaardigheden te leren en de bekwaamheden
te verkrijgen.

Noem beijvoorbeeld persoonlijke vaardigheden,
noem binnen de persoonlijkheid, methodes van
overstijgende verantwoordelijkheid, methodiekvorming,
feedback. 
Immers binnen plicht is deze reeks stappen binnen gevoegd 
binnen de mogelijkheden van de stap, noem een afgeronde
arbeidsverplichting.

Persoonlijke vaardigheden,
een feedback functie, kan je bij ieder werk of situatie instellen
om zowel je werk te volgen, je resultaten te bewaken en



je vaardigheden en werk te toetsen aan je directe omgeving.

Methodiekvorming is binnen ieder werkveld zowel algemeen,
als welke stappen en deelstappen je volgt, als tot betrekking
met je beroep vooropleiding. Dat je in het werk de juiste
werkmethodieken gebruikt ten opzichte van de
feitelijke vereisten, je uitvoering ervan en de resultaten.

Een methodiek is dus een manier om een bepaalde vaardigheid
te omschrijven.

Overstijgende verantwoordelijkheid, binnen een arbeidsfunctie,
heeft altijd de vorm dat taken die je niet geheel onder de knie hebt,
of volgens je contract niet zelf mag uitvoeren,
een lijn hebt met een superieur die wel die functie heeft.
Door consequent deze mogelijkheid te volgen 
kan je zowel je arbeidsverantwoordelijkheid toetsen,
als binnen de aanspreekvorm of overleg structuur
bijschaven, of bijstellen met de superieur,
die dan volgens zijn contract en verantwoordelijkheid
of extra taken geven, kennis overdragen, of een
andere stap instellen.

Als je het pad van plicht volgt. Zijn vaak
op een onzichtbare manier al deze 
deelstappen verwerkt in zowel
de arbeidsomgeving als de
persoonlijke omgeving.

Immers als je volgens plichten
de vaardigheden bezit,
en in de tijd aanleert
en bewijst dat je ze kan
volgen en binnen de juiste
context kan toepassen,
je ook bij arbeid en persoonlijke leven
stappen mag en kan zetten.

Als je plicht volgt, ligt deze coordinatie
met de bereidheid van de persoon 
in een deelaspect van de werkelijkheid.

Vaak dat je mensen dus het advies kan geven
accepteer je leven zoals het komt,
en probeer binnen die mogelijkheden
te groeien, en stel je open voor nieuwe groei.

Bij plicht is het onbelangrijk of je 
een hoge functie, hebt, een achting 
opeist of streeft. Immers bij plicht
wordt je langs het pad geleidt.
Als voorbeeld de vele groten der aarde



die ons voor zijn gegaan.
Vaak dat zij door een plicht 
te kiezen, soms een thema,
of zich open te stellen voor 
wat mogelijk is, ze daarin
groeien, en ze naarmate zij 

bekwaam zijn op hogere functies komen
en sommigen zich afvragen waardoor
zij die kans hebben mogen krijgen.

Dit voorbeeld van plicht is ook
toepasbaar op kinderen, ook al zijn
zij ook in persoonlijke ontwikkeling
en hoort de zelfstandigheid daarbij.

Dus in plaats van streven
het leven als plicht en verplichting zien
waarbij door je open te stellen
plicht ook mogelijkheden tot groei
geeft die anderen missen,
waardoor je met een ronde levenservaring
op hogere posten, meer toebereidt bent
om binnen een functie en de verantwoordelijkheid
ervan succesvol te zijn ook in de doelstelling
zoals die in de samenleving vervat ligt.

In het persoonlijke leven kan dan zijn,
dat je een huis op je eigen niveau kiest,
en niet het duurste. En de middelen die 
je hebt, op een bescheiden manier inzet.

Dus zelfs als je op luxe of schoonheid bent ingesteld,
je bijvoorbeeld een klein huisje al genoeg vindt.

Dus niet streven naar het hoogste of beste,
maar accepteren en daarvan en daarbinnen
het beste voor jezelf mogelijk te maken.

Dus niet zo hoog mogelijk springen,
maar rustig wandelen, en door om
je heen te kijken, open staan voor 
alle mogelijke levenslessen.

Waarbij je niet schuldig hoeft te voelen,
als je soms even een stap terug doet.
Al is het om een kuil toe ontwijken,
of om bij een mooie bloem stil te blijven staan.

Immers het is veel belangrijker dat je
bekwaamheden leert, dan dat je een fout 
toegeeft. En je ook kan zoeken naar  



een mogelijkheid om op een veilige manier 
je fouten in zicht te brengen en open te stellen
voor het bijstellen van je methodieken,
of andere vaardigheden.

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

Soms als men geliefden heeft die door een ongeluk of onrecht het leven verliezen.
Waarbij men soms zegt dat zij geen schuld hadden aan de omstandigheden,
noem ook door organisaties, of georganiseerd belang.

Als geliefden noem dus, door een rechtsfout de doodstraf krijgen,
en zij eigenlijk altijd hun werk hebben gedaan en zelf binnen de
mogelijkheden van de wet zijn gebleven.

Of zij krijgen een zwaar ongeluk, en iedereen weet dat zij zelf 
niet haatdragend waren of oorzaak van vijandschap.
Dan kan men vragen stellen over de waarde van het leven.

Een inzicht in het verlengde hiervan is dat zij dan hun levensplicht
als voldaan kunnen beschouwen. Immers buiten oorzaak van ethische
regels om of door gebeurtenissen die je ook niet met goede intenties
kan voorkomen, ze door het lot zijn weg genomen.

Ze mogen dan, zo is mijn inzicht hun leven dan als naar volledigheid
gerekend krijgen. Noem hun arbeidsfunctie. Noem als zij zelf niet buiten
de wet zijn getreden ook in hun leven en verplichting.

Ze zouden dan op grond van hun voldane taak, zij kregen buiten hun 
schuld niet langer de tijd of het leven, ze zouden dan op grond van 
hun plicht in het leven de volledige maat gerekend krijgen.

Als troost als geliefden weggenomen worden, of door georganiseerd
belang het lot kwijtraken. Ze daarmee wel in hun leven naar volledigheid
worden gerekend.

Bij georganiseerd belang zijn soms de leugens zo zwaar dat de hele
wereld soms gaat geloven dat er een aanleiding is voor zowel
een oordeel, onrecht, straf, ongeluk, of omstandigheden.

Waarbij het naar volledigheid gerekend wordt, immers
als men verder denkt een goed mens zijn arbeid tot het einde
van het leven volhoudt. Als zij geen vijanden hebben en een 
stabiele persoonlijkheid hun plicht ook in normale zin zouden
voldoen. En als zij leven belangrijk vinden, en hun leven dus
zonder eigen directe schuld verliezen, zij in hun intentie het leven 
ook goed zouden hebben voltooid.

Dus als geliefden door een oorzaak die niet rechtmatig is
in hoger belang of inzicht, uit het leven worden genomen,
en zij leven serieus, en voldoen daarvoor en op dat moment 
al aan hun verplichting krijgen zij het naar volledigheid als voldane plicht gerekend.



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

In het leven kan men ook met hart en ziel leven, sommigen noemen het meditatie.

Sommigen zeggen in meditatie hellevisioenen te zien, anderen kopen karma van geliefden vrij.

Door deze meditatie die sommigen vaak andere soms hebben.

Voor het leven krijgt men uitgelegd dat er verscheidene vormen van karma voldoen zijn.

De ene vorm moet je alles lijfelijk ervaren, en als gebeurtenissen tijdens het leven voldoen.
Noem dat ongeluk via de werkelijkheid het hele leven overhoop gooit.
Noem ziektes, noem ongelukken, noem onrecht, noem het lot op kwalijke manier.

De andere manier, die altijd in een leven wordt vrijgehouden, en beloofd krijgt
als je het op die manier voldoet, noem dus niet de intensheid van het leven maar 
de meditatie vorm. Noem dus de hellevisioenen of de belevingen in meditatie.

De meeste mensen die met hart en ziel leven ervaren het op een vanzelfsprekende manier 
en benoemen het niet als meditatie of als karma vrijkopen.

De meditatievorm, voldoet met dezelfde intensiteit de karma schuld maar ook
de karma mogelijkheden. En door de meditatievorm hoeft de karma niet
meer in een echt leven doorleefd te worden.

Voor het begin van een leven voor een geboorte krijgt men uitgelegd dat deze manier 
altijd wordt vrijgehouden, en gelijkwaardig is aan het echt doorleven van karma.

Bij een echt leven wordt de karma afgepast op zowel de karmaschuld,
de mogelijkheden van het leven en een afgepaste taak en draaglast.

Als men de belofte volgt van meditatie of hart en ziel leven wordt dus karma
vrijgekocht, of voldaan, en verkrijgt men zowel de beloning als dat het van hetzelfde
lijstje wordt afgestreept.

Meditatie is dus met hart en ziel leven, en de mogelijkheden van het denken afwijzen.

In meditatie kan men dus een karmaschuld voldoen, karma doorleven en een gepaste
beloning ervoor krijgen. En al de karmaschuld dan van het lijstje wordt weggestreept.

Deze wijsheid is in lijn met de reincarnatiegedachte, en is dan een dieper boeddhistisch
en hindoeistisch inzicht.

Ten op zichte van de godsdiensten en religies die een hemel benoemen is het onduidelijk.

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

In het hindoeisme besloot Vishnu dat ook door werk het doel behaald kan worden,
noem door dagelijks werk, salaris, dat je je geliefden onderhoudt en je vrije tijd
kan besteden zonder er kosten aan te hebben of voorwaarden.

Zo is in het christendom. Christus die ook het doel behaalde, en heeft gezegd zij



die mijn genade aannemen, mogen na hert leven naar de hemel en in de genade
ligt de relatie tussen mij en hen persoonlijk besloten, waarbij Christus de intermediair
is die zelf geen belang heeft maar het belang van God, en de mens die uit eigen kracht
niet de hoogte kan bereiken.

Christus heeft dus ook het doel van religie bereikt, en besloot dat mensen die zijn genade
aannemen door hem begeleidt worden, en allen de gelijkwaardige beloning krijgen.
Waarbij hij ook de mogelijkheid van tijd ondergescikt vindt.

Christus die het doel bereikt heeft en een persoonlijke relatie met zijn volgelingen aangaat
staat dan open voor gebed, zoals een kind tot zijn vader bidt.
Zelfs vragen over engelen, heiligen en genadevormen zijn bij hem veilig.

Zoals in het hindoeisme de avatara’s de tien die genoemd worden geen personen zijn,
zoals zij dan in het verleden geleefd zouden hebben, maar rollen.

Waarbij als zij geboorte nemen, vanuit de hemel hun functie vervullen en hun taak zoals in
hun naam besloten is in de wereld en werkelijkheid leggen.

Zo hoorde ik in mijn hart, dat ook zei die een functie willen vervullen,
zich beschikbaar stellen, maar zich ook er geheel aan wijden,
ook als een rol van die avatara worden gezien.

Waarbij dus de avatara’s ook als rollen gezien mogen worden,
en als mensen beschikbaar zijn voor zo’n rol, en die van de godheid mogen vervullen
ook als een instrument ervan worden gezien.

Waarbij het dus een wijsheid is, dat een instrument die een rol vervult,
en door de goden of godheid worden begenadigd, ook daarin door de 
godheid worden geleidt. Immers zo is men dan in de traditie opgenomen.

Noem dat een avatara dus niet alleen in het verleden geleefd heeft,
maar een rol die in alle tijden mogelijk is.

In religie noemen ze ook vaak de laatste stappen.

Zoals de godheid eten en drinken, wat alleen kan als je helemaal in
handen van de godheid bent.

Het eten met water bereiden, die een betekenis heeft die alleen
door openbaring wordt gegeven. Immers anders kiezen mensen 
een reguliere bereidingswijze.

Soms zeggen ze een engel trouwt niet en wordt niet getrouwd,
omdat de godheid hen wil beschermen en voor hun taak wil
behouden. Zouden zij een relatie krijgen zouden ze ook
het contact krijgen met de ziel van de ander die nog niet
de sereniteit heeft van een engelenziel.

De intentie van een engel is dat hij of zij voor altijd voor de godheid wil werken.



De intentie van een engel is dat hij of zij geen eigen wensen meer heeft,
en geen eigen belang of doel voor het persoonlijke leven.

De intentie van een engel is dat het belang van de godheid
ook boven eigen gezondheid staat. Dat voor iedereen heel
persoonlijk en dichtbij voelt.

De intentie van een engel is, al het leed en kwaad dat geleden is
en de engel beloond wordt welke vorm ook, hij of zij dan zegt
ik deed het voor de godheid, door de beloning zie ik er geen
schade meer in, immers ik ben beloond.

De intentie van een engel is, om alle personen in de wereld niet als 
hierarchie te zien, van die staat boven of onder mij,
maar als rollen. Je benadert ze in de juiste bejegeningswijze.

De intentie van een engel is om altijd het overstijgende belang 
overal in te ontdekken, volgen en behartigen.

De intentie van een engel is om zich bescheiden op te stellen,
en de gehele realiteit als serieus aan te nemen.

De intentie van een engel is om binnen het leven vanaf de grondbeginsel
het leven en bestaan op te bouwen door het werk voor de godheid.

De intentie van een engel is zelfs de beloning af te staan,
als opoffering voor de godheid. Zelfs als de omgeving haar gunt
aan iemand of anderen die in eigen woorden het niet waard zou zijn.
Immers de godheid beloont persoonlijk met genadegebeden en
engelenbrood.

De intentie van een  engel is al het werk en de gunsten als zij 
verloren zouden gaan, de engel jegens de godheid verdrietig is
over alle gunsten en werk dat dan geen waarde zou hebben.

De intentie van een engel is binnen de meditatie dat de zuiverheid
hoger weegt dan het contact met het kwade, dus binnen het werk 
zichzelf beschermt en eigen belangen ervoor opgeeft.

 Zo kan je in het leven je ouders om genade vragen, als spirituele vorm.

Zo kan je de voorouders in de hemel om genade vragen, als traditie.

Soms betekent overgave dat je voor de samenleving je best doet, zonder eigenbelang.

Zo kan je de traditie om genade vragen.

Zo als het spirituele principe kan je de koning om genade vragen.

Je kan in velerlei vormen uitspreken dat je je eigenbelang opgeeft.



De uitspraak bereidt te zijn om onderdeel te zijn van het grotere geheel.

Als je een bron vindt die durend energie geeft. Bij een hoge inspanning 
binnen een dag of paar weer bijlaadt. 

Bij het dagelijks leven een soort perpetuum mobilee aanvoelt,
dan kan je anderen ook dagelijks de zon schenken.

Zoals de zon dan een zonnig karakter is waar je onafhankelijk
van de omstandigheden een respectvolle, zorgzame, en warme
persoonlijkheid en karakter hebt en toont.

Zorgzaam binnen beroepen waar je zwakte kan compenseren.
Warme als je door complimenten en ondersteundende opmerkingen
een supportive invloed hebt

respectvol binnen beroepen dat je niemand iets aanrekent,
en als je binnen de werksfeer een rang of functie hebt
binnen de functie een neutrale houding inneemt.

De diepere aanvullende betekenis dat je de zon ook
in je werk zelf toelaat naast de houding in werk en leven 
als inhoud van je werk en leven.

Noem voor een wijsgeer dat kennis zonder kostprijs
en voorwaarden beschikbaar is.

Noem de affirmatie als je je eigenbelang ondergeschikt stelt
aan het belang van de samenleving.
En zegt ik heb geen eigen belang als het binnen de samenleving
als persoon veilig is. Noem dan vaak basis of bescheidenheid
als levensonderhoud dat het werk zonder eigenbelang
geen prijs of voorwaarden voor de samenleving heeft.

Als men eigenbelang opgeeft, en door de samenleving
onderhouden wordt. Men al het werk als  onbaatzuchtigheid
voor de samenleving beschikbaar stelt.

Waarbij als het in een wijsgeer is wijsheid zowel als informatiebron
en als voor inzichtelijk of groei zonder kostprijs en voorwaarden
beschikbaar is.

Immers informatie verschaffing en service horen zonder
beperkingen voor iedereen toegankelijk te zijn,
om groei van de ziel altijd mogelijk te maken.
En voor mensen zelfverkwerkelijking als doel van het leven 
zo volledig mogelijk bereikbaar te houden

Zoals de ziel voor het leven als doel binnen de verplichting 
van werk en onderhoud van geliefden een belangrijk thema is.
Ook voor verwerkelijking binnen de doelstelling van carriere en wensen.



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

bevestigen dat je burger bent van een land, met een zichtbare orde,
zoals wet, overheid, en samenleving geeft ook spirituele bescherming.

Ik voel mij onzeker over liefde, vriendschap maar mijn plicht vind ik
belangrijk. Ik hoop op de genade van Brahman.

De mens wikt, God beschikt, ik voel mij verbonden met het lot
dat god geeft, ook bij leed, dat het in zijn hand is.

Engelen dragen Gods wil, zij doen het werk van God.
God weet van al hun leed, en moeite, maar toch staan zij
boven de mens, die met vrije wil soms groter ramspoed krijgt
waar de engelen met afgepaste moeite, en erna rust doorheen gaan.

Als engelen voor de mens buigen, zich onderwerpen aan de
genade der religies, Zijn zij in een vaste burcht opgenomen
en kunnen in de orde al het werk volbrengen, zij kennen
de heilige naam als in hun binnenste. Zij vallen nooit meer.

Slechte wezens zoals duivels en demonen, sommigen zijn
nog van een hele vroege tijd, maar zijn afgeweken in hun wil
met kwade wil vallen zij onder de boosaardige machten.
Velen van hen hebben nog keuze om zich te bekeren,
maar moeten met hun grotere kracht wel alle schade
die zij hebben aangebracht vergoeden.

Als mensen van religie, godheden, aartsengelen
de genade vragen, stellen zij die ook boven hen
waardoor zij beschermd worden tegen alle 
onnatuurlijke maar ook onbeheersbare dingen.

Als men in een gebed van overgave leeft,
al het leed, en moeite is bekend bij de godheid
ook al kan groot leed of het onbekende plaats 
hebben. Immers zowel wij persoonlijk als
de gehele samenleving worden beiden behartigd.

Zo hoorde ik een vorst die bij al de problemen
die zijn aandacht hadden, de eed van zijn kroning
herhaalde. Als een heilspreuk om boven de wet zijn
spirituele verantwoordelijkheid ook te dragen.

Het is een zegen als men het principe van de Almacht 
in gebed opneemt, immers hij ondersteunt als zonder
persoonlijke eigenschappen de levenstaak en het leven.

Men mag soms geen macht boven zich dulden
uit een belofte van zelfstandigheid, maar een bewuste 
keuze stijgt erbovenuit, immers de waarde van een leven 



wordt vele malen groter. Als een dure edelsteen
die herkend een andere waarde krijgt.

Zo hoop ik op de goden en hun genade, en als zij
persoonlijk hun blijk geven en in gevoel herkent wordt.
Zegt de adept bij de een, ik voel mij gelukkig,
bij de ander is het een zware taak met bittere gevoelens.
Zo kiest de adept zelf zijn toewijding, en verkrijgt zijn
eigen lot een glans.

Ik vluchtte naar het huis der goden alleen om de
rampspoed van het leven het hoofd te bieden.

Veel goden en engelen weten dat genade voor sommigen
een moeillijk begrip is, immers je legt een gedeelte van de
verantwoordelijkheid buiten je eigen controle.

De god van het Atheisme zegt, neem een plicht aan het vaderland.
Een ideaal voor de samenleving, of kies geliefden die in het hart
verbonden zijn. Immers wij zijn om zowel geluk voor onszelf
en voor anderen in het leven te bewerken.

Ik zei, een durende bron van inkomen, ook al bescheiden 
waarmee je het leven onderhoudt is beter dan een groot bedrag
immers je hebt duurzaam geluk nodig, dat afhankelijk is
van de gewone orde in de samenleving.

Wijsheid is voor mij zonder kostprijs, ik leg haar ook niet
aan anderen op. En mijn naam mag zelfs als een onbekende
naam die niet bestaat gelden. Immers roem en faam deren mij niet
zij maken ongelukkig.
Rijkdom deert mij niet, het gewone leven met geliefden die naast je staan
zijn vele malen te verkiezen.

Ik zei een geliefde mag een gewone vrouw zijn,
 ik zei ik wil over twintig jaar een lieve vrouw naast mij zien,
maar zij is vandaag ook al een mooie vrouw. Ik voel mij onzeker
dus de sociale conventie geeft mij niet geheel de ruimte.

Wijsheid van het hart, of informatie, of een bron om te lezen
ik zie haar als toegankelijk voor iedereen immers men mag 
ook met de ziel studeren zonder voorwaarden eraan te verbinden.

Ik gaf al mijn werken een naam, maar ken niet de weg van de tijd en
de werkelijkheid, en plant haar als een zaadje, die later dezelfde boom
laat zien. Ook al staat hij in een andere tuin, en zijn er anderen
die haar bewonderen, die ik misschien niet zal kennen.

Ik plant mijn zaadje in het wereld-erfgoed, en hoop op de voorzienigheid
die de vrucht aan de gemeenschap schenkt, en ik ben in het dagelijkse
het nederige al tevreden. Zonder bekendheid, ben ik al gelukkig. Immers
ik kan velen ontmoeten en een bescheiden woord geven zonder uitleg over wie ik



ooit zal mogen zijn.

Als de hemel haar liefde schenkt geef ik haar graag door.

Als het paradijs bestaat, wonen daar alle goede mensen,
alle mensen met een hart, en al die mensen die een plicht belangrijk vinden.
Ik heb er een groot aantal ontmoet, en zeker werk kan moeite zijn,
immers geluk is ook betekenis in het leven, die van hogerhand gezien wordt.

Bij de genade van het heilig hart, ik geef een naam als verklaring,
help ik vele wezens ook met gevoelens van nood. En energie wordt
soms als bij kwalijk uit mijn hart getrokken, en meer nog soms
voel ik een gevoel als iemand bij het stervensuur. Ik beleef veelkleurig 
zonder dat anderen zich ermee belast voelen. Ja zo hoop ik is mijn
ongeluk of leed ook van groter betekenis. Om de zielen een lichtje te schenken.
Ik voel mij in het dagelijkse, het serene gelukkig, ook al doe ik soms zwaar werk.

Het werk dat van de goden komt, vergiftigd de ziel niet, en het werk dat van de 
engelen komt, ja wij voelen soms de angst, maar de rusttijden zijn om de energie
in de ziel te brengen, en aan het einde mogen wij voldaan zijn.

Ik zou graag mijn geliefden ook veilig en beschermd willen zien, soms zijn zij met naam
als familie verbonden, soms als een stille hoop voor een relatie of met kindergeluk.
Ik wil hen de voorspoed schenken zonder de schaduw van een onzeker lot.

Kindergeluk is hen op iedere leeftijd, zowel hun hart laten spreken, en in vertrouwen
zeggen dat zij alles mogen vragen. Soms een veiligheid afspreken, of meer nog
hun idealen bevragen ook al zouden zij vreemd zijn. Kinderen geef je het belangrijkste mee 
je liefde, genegenheid en alle goede raad, ook al doe je het zonder eis, of voorwaarde.

Ik zoek dagelijks de zon, als veiligstelling dat ik bij het goede hoor.
Ik zoek dagelijks de raadgevingen, om mijn leven te schragen.
Ik zoek dagelijks een deugd, om in het leven een leidraad te verkrijgen.
Ik zoek dagelijks het gebed om alle belangen veilig te stellen.
Ik zoek dagelijks, ja meer nog, ik ben bescheiden, maar vertel soms een wijsheid
ook al lijkt zij een grap, zonder een ander te storen, immers ik geloof in de tijd.
Ik zoek wel een geliefde, maar de plicht van de samenleving en de tijd,
de werkelijkheid, ja het werk is belangrijker. Immers velen zijn ongelukkig,
en als ik kan delen van wat ik heb, dan is het niet meer dan recht.

Sommigen roemen op eigen kracht, ik zeg deel haar dan belangeloos.

Sommigen roemen op schoonheid, laat haar op een goede manier door
de wereld kennen, het is in de samenleving niet verboden, binnen wet en regel 
om te genieten van wat een samenleving schenkt.

Sommigen hebben de wens om roem of faam te verwerven,
in gebed wordt altijd veilig gesteld, en roem is dan zonder gif,
en faam is van hogerhand bepaald. Als een schatkist die met een goede 
reden gevonden wordt, en gedeeld uit hoger belang.

Veel nood en leed dragenden, die hun tijd willen zien eindigen,



bij het gebed en de gesprekken met goden zijn wensen, hoe
verdrietig ook altijd veilig, ook al voor een woord in een stervensuur
vele centra van religies vinden een gesprek vertrouwelijk van grote waarde 
en schenken hun aandacht als een persoonlijke noot.

Ik leef lang en gelukkig. Mijn korte wens voor het leven.
Mijn bestaan heeft grote betekenis, mijn kort verlangen voor het bestaan.
Ik werk ten dienste van de samenleving, als nut voor het algemeen goed.
Ik draag bij aan het lot van mijn geliefden, als verbinding met het hart.
De werkelijkheid is altijd belangrijker.
Het hart mag altijd gebruikt worden.
Spontaniteit is altijd hoger.
Plicht is altijd dichter bij.
Durend geluk is het doel van het hart.
Wijsheid is de dorst van de ziel.
Een hogere bron aannemen is ook een kans schenken aan het onbekende.
De wil trancenderen is een deugd.

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

Een herinnering aan heel lang geleden,
een volk ver weg, een heilige, en een kind van een negen jaar oud.
De heilige zei, het is heel belangrijk wat ik ga vertellen.
Jij moet de gelijkenis van de Marathon lopen, om te vertellen dat Babylon is gevallen.
De tocht gaat niet door de tijd, niet door de ruimte. Dus geen afstand en geen duur.
De boodschap die je moet overbrengen is in je hart en zal op het juiste moment gezegd worden.
Je mag alle religies aanspreken om de toch te volbrengen.

Je tocht is alleen, en een zware tocht, je zal grote gevaren trotseren, en grote rampen
doorstaan. Je zal het redden, er is geen tijd geen plaats maar bij het einde zul je de 
boodschap overbrengen.

De heilige zei, de tocht begint en je zal ook nu van hier moeten reizen.
Dat kind werd daarmee ook bij dat volk op reis gestuurd het onbekende in.
Immers een tocht begint soms ook zichtbaar een richting in slaan en reizen.

De intuitie erbij was dat het volk, een grote geest gebruikte als religieus leidmiddel
en die zorgvuldig zijn taak gaf, en ook die geest dus de bevelen gaf om
de religie veilig te houden. Als voorwaarde hadden zij die geest de vrije wil latne houden.
Zij wisten  niet of zonder de vrije wil, de geest betrouwbaar zou zijn.

Babylon was gevallen, de geest was door de vele bevelen tot het kwade geneigd in wil.
Hij kwam op het kwade pad. Ze hadden in de religie een kind, jongs af aan opgevoedt,
en als puur gehouden, als failsafe, als de knop om te redden.
Dat kind kreeg die opdracht. Bij het doel zou hij die boodschap overbrengen.
Tijden later de geest was daar weg gereisd. En dat kind, bij dat volk waarschijnlijk vergeten.
Maar zal alle religies als hulp hebben gehad.

Alles ten dienste van religie heeft het authentiteitsrecht. Om over eigen devotie en toewijding
te beslissen, en de goden en genade zelf toe te naderen. Immers bij religie gaat het over de
ziel.



Alle wezens die in religie een functie hebben, krijgen op hun niveua afgepast de plicht,
die altijd dichtbij wordt gehouden. En bij oprechtheid, ook de omgeving daar eerlijk over is.
Vaak dat wezens met hun geboorte, hun eigen lichaam en eigen hart, ook hun plichten
in het hart als gewoon vinden. Waardoor zij hun plicht vrij gemakkelijk kunnen doen.
Dat kind was dan de symbolisatie van religie. Een hoog doel zoeken om een volk te redden
en uiteindelijk zichzelf te redden door binnen de religie ook de hogere bronnen toe te laten
aan te nemen aan over te geven om het pad zo snel mogelijk te rennen, ook al
zonder dat tijd of afstand een voorwaarde is.

Over geesten, op aarde, en overal is een ordening die zowel fysiek, spiritueel als onzichtbaar is.
En het fysieke altijd op aarde wordt behartigd door de maatschappij, overheid, landen,
en alle wetgeving. En spiritueel in de religies, levensovertuigingen, tradities, en culturen
wordt behartigd. Het onzichtbare is in handen van de goden. En door gebed te benaderen.

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

Zonder liefde is religie en karma en de wet van karma niet houdbaar.

Zodra een mens liefde voor de goden voelt, of weer voelt, is het als een ouder die 
een kind weer de lessen aanbiedt, en begint bij het niveau waarop het kind is.

Als een kind dat weer liefde aan zijn ouders toont, en de ouders het pad weer opvatten.
Zonder de weg van devotie, noem liefde, zou het gehele karma pad niemand kunnen redden.

Ga daarom op pad om de liefde van de goden en godinnen te winnen. Een pad dat soms nieuw
is soms uit oude verhalen bestaat. En als doel de zelfovergave heeft. Een doel dat je geheel
en alles opgeeft om in handen te komen van de geliefde godheid of godin.

Die daarna het stuur en de teugels overneemt, en het heerlijke doel bereikt. Dat in het leven
en erna voorspoed en zegen geeft.

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

Brahma als innerlijke maatstaf, groei.
Sarasvati als uiterlijke maatstaf onderwijs.

Vishnu als innerlijke maatstaf, plichten
Laksmi, als uiterlijke maatstaf voorspoed.

Doen wat nodig is, als uiterlijke maatstaf
gevoel van geluk als innerlijke maatstaf

De ziel, Brahman de hoogste werkelijkheid als maatstaf.
Het leven, Gayatri, godin van wijsheid als maatstaf
Het instrument, Govinda Krishna, als hoogste belang als maatstaf.

De regel van karma wordt overstegen door de regel van zelfopofferende liefde.

De duisternis vroeg aan het licht naar haar aard, het licht gaf antwoord,
en de duisternis werd zelf licht.



De ene houding de ene van gebed, de namaste houding, of gevouwen handen.
Als gebed maar ook contemplatie. Met de duur die men verkiest.
Waarbij contemplatie als een gebed van aandacht wordt gezien.

De engelen en goden naar hun aard vragen.
De goden vragen wat mag ik aan u vragen.
Of de goden ook vragen wat wilt u aan mij vragen.

Alle eigen vormen van belangen opgeven door ze uit te spreken.

Bij de vorm van overgave is het tweeledig als kenmerk van devotie,
een van binnenuit als ik als standpunt, de ander van buitenaf
als dat je ook iemand anders, die jou zou zijn overgeeft.

De weg van plicht overstijgt alle vormen van andere doel, middel en wens.
Immers via plicht bereikt men het hoogste, als iedere stap die na de andere
zichtbaar wordt. Zelfs zij die het hoogste bereikt hebben worden erdoor
overstegen. Waar het voor anderen eigenbelang lijkt, is de plicht toch beter.

Plicht is af te meten aan de kenmerken in de samenleving, 
zoals voor kinderen om huiswerk te maken, en voor volwassenen
hun werk en voor hun geliefden zorgen.

Is men in de jeugd, een groot deel in de werkelijkheid, hart en ziel,
heeft Brahma de gelegenheid te vormen, zelfs boven onderwijs als sarasvati uit.

Om iets te redden, moet men het de vrijheid geven, al het bestaande komt
dan tot zijn eigen natuur, waarbij geluk in het hart ligt.

De vrije wil trancenderen is je aan een godheid overgeven. Zoals een veiligheid dat zij in de 
grondwet als religies worden benoemd en toegestaan onder bescherming van de wet.

Als kinderen zich overgeven worden zij onder de periode van onderwijs door 
de schepper behartigt. Immers voor hen is overgeven al genoeg. Zij vallen
wel onder de plichten van hun ouders, en worden daardoor wel aangepast.

De Schepper geeft ieder mens bij geboorte een naam, die krijgen zij van de ouders
dus kan men ze zelf niet spiritueel wijzigen.
De Schepper geeft ieder mens een ziel, waardoor wij haar niet zelf van kenmerken
kunnen veranderen.

Je hart laten spreken, je gevoel in woorden uitdrukken, in het daglicht brengen.
Het geeft anderen de kans je bij te stellen, of zorgen te verlichten.
Bij het toegeven van het kwade, hebben zij het recht henzelf en de samenleving
te beschermen. Ook als zij dan de hulp van de wet vragen.

In een relatie mag je alles delen, Vaak kiest men een relatie op kenmerken,
waarbij zichtbaarheid, spiritualiteit, en persoonlijkheid of cultuur gangbare
vormen zijn. Ook bij een religie mag het een geliefd gebedsonderwerp zijn.



De ware geliefde zoeken, is zelf de kenmerken van een geliefde aannemen,
Zoals een man zijn karakter bijslijpt, en een vrouw haar zuiverheid behoudt.

De machteloosheid van het lot, wij zorgen voor onze naasten zodat in slechte 
tijden zij ook de bereidheid hebben ons te helpen.

De wederkerigheid, men heeft een eigen leven en kan geen karma stelen,
of verkrijgen, immers het is aan de naam gebonden die door de ouders is gegeven.

Bij het kwade, als zij voorwaarden hebben, het lot hun eigen voorwaarden altijd tegenkomt.
Zij zijn niet veilig binnen hun contract. Wijk dus van het kwade.

Bij het goede, verkiest men een genadevorm, om het leven in volledigheid
te kunnen vervullen.

Wij als wij een relatie hebben, praten graag met onze geliefden ook over ons gevoel.
Immers liefde woont ook in onze gevoelens, en in onze daden.

Een dubbeltje dat goed opgepoetst wordt is later net zoveel waard als een gulden.

In mijn relatie zeg ik haar dat zij mijn vertrouwen heeft.

Ik geef mijn relatie te toestemming te praten over onderwerpen die haar bezighouden
en beloof altijd in de redelijkheid en hartelijkheid het antwoord te geven,
ook al heb ik soms meer tijd nodig om het onderwerp te onderzoeken.

De aarde wil moeder aarde genoemd worden.
De zon is de bron van onze ziel.

Of men God als bron van goedheid volgt, of goedheid als zichtbaar in de samenleving
is beiden een maatstaf die onderzocht een goed leven en voorspoed kan geven.

Ik zocht vele vormen van genade, en schonk ze zonder belang aan hen diegenen
die ik tegenkwam ook al hield ik de sociale norm als veiligheid.

Joel is de aartsengel die zei: Jehovah is God. En iedere engel een naam van de godheid
representeert zoals aartsengel Michael zegt, de Almacht is God.

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

Voor de veiligheid, is mijn informatiebron, zowel publiek domein, CC-BY.
Met voorwaarden bespreekbaar als fictieve naam, buiten mij, en als voor
beschikbaar over een lange tijd na mijn leven. 
 ideaal wijsheid van de ziel en het hart beschikbaar zonder kostprijs, 
en op eigen zoektocht, autodidact. Zoals veilig in de samenleving.

Mijn enige belang is een basisbestaan en veiligheid.

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

In de jeugd is ook de Schepper die vorm geeft tot aan de leeftijd
dat zij eigen verantwoordelijkheid dragen. Achttien of een en twintig jaar.



Met hart en ziel kan de schepper vorm geven aan het leven zonder
uiterlijke voorwaarde. En is voor kinderen een gebed van overgave
al genoeg om aangenomen te worden.

In de jeugd de beslissing om geen leven van wensen of eigenbelang
te vragen, opeisen, of wensen, blijft men bij de Schepper die zijn doelstelling
in het hart legt, en als een dagelijks pad geeft. Waarbij in iedere religie 
een gewenste en hoog-geachte functie wordt bereikt.

Alle engelen die bij een godheid horen, kunnen de gedaante, van de geboorte,
en in iedere taakstelling bestaan. Zij zijn niet gebonden aan vleugels,
of aan speciale condities. Als zij de wil van God dragen hebben zij de innerlijke 
binding. Immers bij iedere zwakte zou god zelf zwak zijn, dus hij verkiest voor 
hen een rol, en beschermt ze daarbinnen.

Engelen bij een godheid, krijgen als taak een lichaam, een leven, en een doel.
Zij voldoen bij de goden daar altijd aan. Zij kunnen door de godheid de vorm
krijgen die binnen hun taakstelling past.

Op aarde leeft ieder mens van geboorte, opvoeding, werk en rust. Alle fases
zijn voor ieder mens legitiem. Alle vormen van leven vinden binnen die 
voorwaarden plaats.

Een overgave zonder naam-conditie is zeggen; Ik geef me over.
Zoals alle belangrijkste uitspraken de voorwaarden weglaten.
Waardoor zij de algemene meest bijzondere betekenis dragen.

De hoogste godin de Al-Schepper, is via de Schepper te bereiken,
als een zoektocht naar het hart van religie en godsdienst.

Ieder mens op aarde heeft een bescherm-engel. Zonder naam zonder vorm.
Zij zijn zelf niet in een hierarchie. Zij zijn niet schatplichtig aan anderen.

Ieder mens heeft iemand waar hij of zij bij hoort, het is een gunst om
haar of hem in gebed te brengen. Bij de religies die gangbaar zijn.

In vrees voor het lot en haar ontberingen vluchtte ik naar de goden,
Waar ik hoop en geloof in een redding en het geluk en de vredelievende
als een durend en eeuwig  behoud.

De genade van het wapenschild zoals de meeste landen die hebben,
is een spirituele genadevorm die afhankelijk is van een institutie
op grond van een traditie.

Humanist; Dat je ressources in jezelf aanspreekt; Het hart volgen als leidraad.
Het hart een informatiebron zonder directe kenmerken als religie of naam.

Zelfstandigheid ondergeschikt aan hogere belangen als het land; de samenleving en religie.

Iedereen heeft een eigen karakter; als je de wet houdt is je gedrag daarmee ook legitiem.



De spirituele genade van steensoorten; Zoals in de winkel te koop.
Zoals zonnesteen, aquamarijn, tijgeroog, en alle anderen.
Als voorbeeld; zonnesteen geeft vrolijkheid en energie.
Aquamarijn; als kalmerende invloed op het gevoel.
Tijgeroog; als bescherming tegen het kwade. De tijgeroogsteen beslist zelf hoe het beschermt.
Als voorbeeld van spiritualiteit.

Ieder mens zoekt liefde, bij mij ligt zij in handen van Brahman.
Zoals Brahman de heilige naam is die volgens mij de werkelijkheid
in zijn geheel als kenmerk heeft. 

Ik probeer het kwade in leven en meditatie door genadevormen en gebedsonderwerp
te overstijgen. Trancenderen van de wil.

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

De vorst staat boven mij als bevestiging van de orde.

Ik vraag het wapenschild om genade.

Ik vraag de kroon om genade.

Ik accepteer de vorst (als bevestiging ook van plek in de orde)

Spirituele genadevormen binnen de orde op aarde.

De Al-Schepper is via de Schepper te bereiken.

Vasudeva is via Krishna te bereiken.

Ik accepteer burgerrechten, mensenrechten, als affirmatie.

De weg van plicht, zelfs als men het gevoel heeft onder niveau te werken,
heeft het toch een hogere betekenis, zelfs als men een geliefde aangereikt krijgt
is het van hogere waarde. Immers de verplichting binnen het leven is een 
leidraad die omhoog leidt.

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

De bergrede, als men op de top is, als gelijkenis ook van de carriere en groei
bereikt men de positie zoals die beloofd wordt.

Een politicus zal dan zachtmoedig de aarde be-erven, noem dus in de democatische
wereldtop. Zuiver van hart zou dan op de top geheel bij de godheid komen in een 
vorm van gebeds-overgave.

Om de genade van aartsengelen te verdienen zou men ook zuiver gebleven moeten zijn.
Als bewijs van overgave op een jonge leeftijd. In de katholieke kerk dat eigenlijk paspoort
bij de eerste communnie kan. Als verklaring voor een mogelijkheid of gebed.



Waarbij kinderen, in de opvoeding zich alleen maar hoeven over te geven,
en als zij een goede bedoeling hebben dan ook worden aangenomen.

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

Door vasthoudendheid kan men alle overgaves en offerandes volbrengen.
De goden willen langere tijd zien dat men die stap van gebed wil nemen.

Sommige goden hebben de voorwaarde dat de winden gaan waaien
en men beinvloedt wordt door allerlei wezens, waaronder met nare houding.

Tripura Sundari is de godin van de drievoudige plaats. Hemel, Aarde en Hel.
Door haar bescherming geniet men overal de bescherming.

De gebeden zijn uiteindelijk de vraag stellen over wat wel mag of de bedoeling is.
Immers tot op het laatst merken we pas dat wij het eigenlijk helemaal niet weten.
Zoals doel, zoals doel van genade, en doel van gebeden.

De laatste stap de gebeden van offerande aan Brahman, waarbij men persoonlijk
is maar ook zichzelf beschouwt als een onpersoonlijke kant.

Door vasthoudendheid komt men bij toewijding en gebed steeds een stap hoger.
Maar ook binnen de maatschappelijke beperkingen, waarbij mens het leven 
accepteert zoals het komt, en de vrijheid die men heeft benut voor de toewijding.

Waarbij het een zegen is, om zowel medicatie als maatschappelijke plicht,
werk of daginvulling, maar ook de financiele kant zoals die is. De mate 
aan verplichtingen die worden gegeven, en daarbinnen de tijd benutten
voor toewijding noem ook de uren stil gebed, noem de uitgaven voor het geloof.

Het komt dan voor dat men bepaalde gebeden langere tijd moet aanbieden,
voor men de volgende stap krijgt, en het gevoel heeft dat een gebed aangenomen is.

Tot op Brahman is men gebonden aan een godin, godheid of vorm, die ook in kunst 
een afbeelding heeft. Brahman zelf heeft geen vorm in kunst, en wordt behartigd
als een Hoogste werkelijkheid zonder naam en vorm.

Bij de toewijding worden alle gebeden ten op zichte van functies binnen de
werkelijkheid gehuldigd. Waarbij ook spirituele instituties een aanduiding hebben.

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

Zoals als men bang is om schuld te hebben aan de samenleving en afgedankt
te worden, vraag dan mensen om donaties te doen, en door henzelf met een 
kunstwerk in eigen huis te zetten. Zij doen dan spiritueel de donaties.
En met een kunstwerk herinneren zij zichzelf dat zij in medeleven nabij waren.

Als in een samenleving spirituele gevaren zijn dan is het goed wettelijke
bescherming te omschrijven. Zoals dat mensen niet in slavernij gebracht
mogen worden. Dat contracten met boze machten zowel mondeling
als zonder restschuld geannuleerd mogen worden (immers voor het contract 
hadden zij er nog geen vrucht van)



Waarbij ook alle contracten met buiten de aarde en burgers of organisaties
nietig worden verklaard als zij in zicht komen.

Waarbij alle burgers niet alleen de wet houden, maar ook schriftelijk aangeven
haar te houden als plicht.

Als in landen veel boosheid is, en kwalijkheid, is het goed om toch
in lijn met de grondwet een staatsgodsdienst in te voeren.

Als in een land in de medische sector, georganiseerd kwalijk belang is,
Dan is het goed alle organisaties en hun oogmerk nationaal te registreren
en een controle orgaan toe te wijzen.

Als er in een wereld veel vreemdelingen worden gezien en in onderzoek
worden gegeven. Is het goed om voor alles dat een ziel bezit,
een ethische en morele maatstaf te schrijven, waarbij leed, ongeluk en onrecht
een thema is die bindend is.

Als in een land de veiligheidsdienst een kwalijke ondertoon heeft, hoort zij
in haar protocol bij de democratie aangemeldt te worden.

In een wereld met een wereldorde-orgaan zoals de united nations, hoort 
de wetgeving van alle deelnemende landen aangemeld te worden en
is het bindend in de diplomatie en in de allianties die gevormd worden.

Mensenrechtschending is een internationale verantwoordelijkheid waarbij ook
landen kunnen kiezen hun status in te zetten om haar internationaal te bevragen.

In een samenleving hebben wij ieder een rol, wij hoeven bij de verantwoordelijkheid
van die rol niet in een hierarchie te geloven, maar respecteren wel ieder zijn recht,
zijn plicht en zijn identiteit. Waarbij respect voor de ziel leidend is.

In mijn ziel draag ik het licht van God, in mijn hart draag ik de samenleving
en in mijn leven draag ik mijn plicht.

Als men gebonden wordt aan een gebed van overgave, in de bekende religies,
en die in de grondwet geldig zijn, dan valt men onder bescherming van de ordening
zoals die in de religie beschreven wordt en in heilige boeken omschreven wordt.

Men mag ten alle tijde de wet, de kroon, vragen om spirituele genade, immers
zij die noodweer hebben, of zij die een bijzondere wens dragen, mogen in
spirituel opzicht zichzelf beschermen of de samenleving dienen met een hoger belang.

Zij die in groot leed zijn hebben ten allen tijde onafhankelijk van hun maatschappelijke
positie het recht hun ervaring te boekstaven, bij anderen aan te kaarten of de maatschappij
te vragen hun leed kenbaar te maken met de middelen om haar in woorden of visueel
een betekenis en verklaring te geven ten dienste van de samenleving en haar wens dat
ieder het doel mag dragen om geluk te bereiken.

In een leven is plicht, bij kinderen huiswerk, bij volwassenen werk en geliefden onderhouden,
ernaast kan men zelf een innerlijke plicht kiezen en verwerkelijking erin bereiken.



Zij die een hoger doel opvatten, hebben net als iedereen die een leven krijgt
de gelegenheid haar toe zoeken, en te bereiken. Met de moeite die binnen de wet 
is toegestaan.

Iedereen op aarde heeft het recht geluk te zoeken, en de gunst en vrijheid binnen de
samenleving te gebruiken, waarbij binnen de wet iedereen vrij is om hun keuze te maken
en hun voorkeur zowel kenbaar te maken als hen te zoeken die gelijkgestemd zijn.

In religieus opzicht zijn alle godennamen, engelennamen, gelijkwaardig en aspecten
van de ene heilige bron en essentie die in alle religies tot uiting komt.

Engelen kunnen van God overal ingezet worden dragen zijn wil innerlijk mee,
en hebben de taak die god hen geeft. Zij hebben geen beperkingen of onderscheid
in uiterlijk, in vorm, intelligentie, of de taak binnen de samenleving.

Het staat ieder mens vrij een genadevorm naar keuze of voorkeur te kiezen,
En het staat hen vrij een godennaam of andere religieuze benaming te kiezen
waar zij zich verwant mee voelen.

Bij de religieuze beoefening staat het mensen ten allen tijde vrij zonder voorwaarden
of kenbare beperkingen om een gebed van overgave te benutten, waarbij een gebed 
uitgesproken wordt of in enige persoonlijke vorm bekend gemaakt.

Bij de religieuze beoefening is ten alle tijde de grondwet als belang boven de grenzen
van de eigen toewijding. Waarbij men altijd aagesproken kan worden op de wet.

Binnen de grenzen van de vrijheid van de drukpers is het mijn wens niet beroemd te worden
ten einde mijn eigen ziele-authenticiteit te waarborgen, en is samenspraak een middel.

Men kan in het hindoeisme de genade op twee manieren verkrijgen.
Door een genadenaam als ritueel waardoor men in die genade wordt opgenomen.

En door het gebruik van een mantra of yantra waarbij men zelf de toewijding
beoefend.

Beide vormen zij legitiem. Waarbij de yantra de straling aan de ziel geeft.
De mantra door klank haar werking doet.

Waarbij een ritueel als een doop in een heilige naam is, en die genade methoden
met hun goden naam een vorm van coordinatie bij de godennaam leggen.

Waarom priesters zelf dan niet alle genade hebben is als zij het in beroep
doen en hun salaris krijgen het een dienstbaarheid is.
Zouden zij geen beloning vragen en haar belangeloos doen,
zouden zij meedelen in de genade die zij vragen.

Een Brahmana is zowel door werk in Brahman opgenomen, als zijnde
ook met doel om geheel in Brahman en zijn straling op te gaan.

In het christendom is de ziel aan god geven een van de hoogste gebeden.



Een engel die geheel in gods handen is, volgt de condities van God.
Waarbij God zelf de afweging maakt of een engel meedeelt in de zwakte
en in de dagelijkse leed in relatie tot de wereld waar hij zijn taak heeft.

Het verschil is dat bij een engel de coordinatie in preciesie bij God ligt,
en al het leed dus afgewisseld wordt met geluk om de ziel in leven te houden.

En een gewoon mens door zijn vrije wil, zichzelf soms voorspoed geeft,
en soms fouten maakt en ongeluk treft. En het lot afhankelijk van karma
zijn beloning geeft of de ontberingen die bij ieder mensenleven is.

Een gebed van overgave is ook de teugels uit handen geven aan de Godheid.

Zoals een engel bij God een instrument is en een taak heeft, en geen eigen wensen
op eist, en tevreden is met de beloning, en de voorwaarden zoals die in allemaal gelden.

Zoals een Brahmana een instrument is van Brahman, en ook het dagelijkse doorgaat,
zowel gevoel, zowel handeling, zowel devotie, als de beloning durft op te geven,
immers in handen van Brahman zijn al de hoogste beloning is.

Religie is bij ieder mens een persoonlijke relatie tussen de mens en de godheid,
Waarbij zowel de mens zijn wensen en gevoelens deelt, en de godheid zijn
belang in het leven behartigt. Noem dus gebed en zijn wisselwerking.

Een genade vragen en aannemen, is ook de godheid boven je stellen.
Immers als men ziet bij noodweer dat men het niet redt, mag men alle bronnen
binnen de grenzen van de wet aanspreken om het leven te voldoen.

Als steun dat als engelen bestaan, zij met hun wil aan God verbonden zijn,
maar in het dagelijks een normale of goede gebedsrelatie hebben
waardoor zij in de voorwaarde van gebed delen.
Omdat voorspraak alleen in de hemel is, en engelen bij het gebed,
ook de wens hebben om de wil van God niet te veranderen,
waardoor de godheid de volledige mogelijkheid heeft hen te behartigen.

Zoals een kind dat leert, dat door minder wensen te hebben meer 
van de opvoeding leert, en zo mogelijk op hogere niveau’s komt.

Een vermoeden. Een intuitief inzicht.
Zoals over de avatara’s van Vishnu, dat als men in handen komt vanzelfsprekend
van de hindugoden, dat als je een mens bent wordt toegewezen aan een van de
avatara’s. Noem bijvoorbeeld soldaten bij Parasurama, noem narasimha voor de helden.
Noem Krishna voor de Alvervulde. Noem dus avatara’s ook als typen waar een mens 
dan aan wordt toegewezen. Door dan deze functies te overwegen kan men kiezen 
wat men belangrijk vindt. Zoals dat Vishnu de functie van onderhouden in het universum heeft.
En de avatara’s dus de belangrijke rollen in het universum symboliseren.

Een ingangsgebed in het hindoe’isme is bij Krishna altijd in goede handen, omdat hij kijkt
of mensen de liefde als intentie voelen. Noem dus liefde, verbondenheid, goedheid, vrede, achting.



Als in de veda staat laat al je rituelen los en geef je over, waarbij Krishna zegt dat hij het is.
Waarbij in rituelen ook geen karma hoeft te worden vrijgekocht, dat er geen inwijdingsrituelen 
nodig zijn. En dat het overgeven als gebed telt, waarbij men het niet volgens ritueel in een andere 
taal hoeft te bidden. Dus de volkstaal of gangbare taal ook goed is.

Als dus in de veda staat dat overgave aan Krishna telt, dan beslist hij of het gebed verhoord wordt,
als hij het aanneemt, niemand dit gebed kan ongedaan maken. Krishna kan wel kiezen om zijn
gezicht tijdelijk achter een sluier te verbergen, immers als hoogste belang neemt hij de devotee
ook op in zijn werk voor de samenleving en werkelijkheid.

In noodweer kan men zich altijd in gebed overgeven, en een gebed van overgave heeft geen
vereisten of voorwaarden van buitenaf. En als men in slavernij is, gelden de gebeden
voor de persoon die zelf het gevoel van dit gebed in het hart draagt.

Als Krishna die de allerhoogste mens symboliseert, is het belang van hem boven het belang 
van alle andere mensen, dus zij kunnen een devotee niet uit zijn hand halen.
Krishna als hij een mens in handen krijgt, geeft hen de taak van belangeloosheid in het hart.

Als een gebed van overgave door Krishna gehoord wordt, het teken dat een mens iets van zichzelf 
geeft. Een eigenschap een eigendom altijd een teken is van liefde. Zoals een kind dat vraagt of hij
een knuffelbeest mag geven aan iemand die het nodig heeft.

Waarbij het gebed en de overgave bij Krishna geen karma of ritueel vereist, 
maar alleen hoeft te worden uitgesproken. Of in het leven kenbaar gemaakt.
Zoals zelfs als het gefluisterd wordt, het al gehoord wordt.

Een godheid als hij een adept hoort dat hij het doel wil bereiken, legt de adept
een voorwaarde, plicht of beperking op. Bijvoorbeeld een maatschappelijke plicht 
zoals medicatie, een laag inkomen. Een voorwaarde dat een hoger doel bereikt wordt
door ook een mate van invloed toe te staan tijdens de tocht. En een bperking kan bijvoorbeeld
een ziekte of aandoening zijn waardoor men in handelen of inzicht wordt beperkt.
Door vasthoudendheid aan het doel kan men het bereiken

Zoals diegenen die bij God zijn, ook na overgave en de teugels uit handen geven,
het gebed en de relatie van gebed op een menselijke manier blijven behartigen.
Als teken voor God, voor henzelf en de samenleving.

Engelen die op aarde geboren worden vallen onder dezelfde condities als anderen.
Een opvoeding, werk, persoonlijke ontwikkeling. Waarbij zij in dezelfde mate onderhevig
zijn aan de maatschappij en anderen, waarbinnen ook de rol van de opvoeders, onderwijs.
En de maatschappelijke plichten.

Waarbij engelen omdat zij hun taak voor God hebben, in hun beperkingen,
toch zelfs bij een ontwikkeling van leven en ziel, toch al bij God zijn.

Waarbij zij als in gods hand een beloning krijgen, ook al zouden zij
al in hun werk het doel persoonlijk bereikt hebben.

Zoals op aarde iedereen door het leven heengaat voor een persoonlijk doel,



Engelen in hun geboorte en leven meedelen in die voorwaarde. Als zij als mens geboren zijn.

Met de noot dat zij wel in God hand zijn en Hij over hen beslist,
waarbij dus engelen met vleugels ook betekenen boven het aardse leven te staan.

Zoals in het hindoeisme de ziel Atman heet in de taal sanskriet
en de titel jiva het concept leven betekent en omvat.
Zoals in het nederlands het leven de tijd van geboorte tot dood omvat.
En de sanskriet term Jiva, waarschijnlijk het hele bestaan omvat noem dus alle levens
noem dus de karma, en de gehele tijd van bestaan.

Zoals je ziel aan god geven in het  hindoeisme over de atman gaat.
En je leven aan god geven in het hindoeisme de term jiva als woord voor leven symboliseert.

Dat je realiseert dat je de atman bent, betekent wel dat je leeft, dat je een leven hebt
een levenstaak hebt, geliefden, opvoeding. Maar dat de waarneming uit de ziel voortkomt.
Dus de ziel de waarneming en waarnemer is.

Dus als je gewaar bent van de werkelijkheid, je de ziel of de atman bent.
Je leven in gebed aan een godheid geven ook het leven de juiste maatvoering geeft.
En de godheid geluk kan brengen, en in het leven verwerkt zowel van binnenuit
door je wil sterker te maken en tegen verleidingen. En vna buitenaf omdat
de goden volgens de boeken die macht hebben om in en door hun orde hun devotees
of gelovigen te helpen.

Waarbij het belangrijk is om de ziel zelf als maatstaf, doel, en waarde te geven en aan te nemen.
Immers het doel van de ziel blijft altijd legitiem welk leven je ook hebt of welke naam 
en functie je ook draagt.

DE ziel als doel nemen, is dan ontdekken welke wensen er in je ziel leven,
en in relatie tot het leven en de werkelijkheid vervulling zoeken.
Waarbij religie en godsdienst in hun boeken ook het doel van de ziel aanduiden

Noem de beleving van de werkelijkheid, waardoor je vat hebt op het bestaan.
Noem je gedrag ,als introspectie, of als feedbackmaatregel richten op een 
doel of plicht in de samenleving.

Noem dan de ziel verwerkelijken door van binnen een gevoel van geluk 
centraal te stellen. Noem als ik tevreden ben, draag ik bij aan wereldvrede.

Noem dan de ziel verwerkelijken door een genadevorm te zoeken waardoor
je een stabiele wil krijgt, en boven de kwalijke invloeden uit de samenleving
uit kan groeien.

Je open stellen voor hulp, geleiding, onderwijs is ook een uitspraak
om daarin bereidt te zijn die te ontvangen.

Een van de stappen is je eigen gevoel te doorleven,
Een van de stappen is de dorst naar kennis van de ziel als doel te nemen.



Een van de stappen is de verleidingen die ongeluk of leed geven te overstijgen.
Een van de stappen is instappen op het niveau van plicht uit de omgeving.
(Zoals kinderen soms het huiswerk niet willen maken en spelen, maar het wel plicht is)
Een van de stappen is het bestaan op jezelf te betrekken, het doel ligt binnen jezelf.
Een van de stappen is alle goedheid die je anderen gunt, je ook door goedheid wordt begenadigd.
Een van de stappen is een religie volgen, of een ideaal aan de samenleving aannemen.
Een van de stappen is binnen religie de wil van de godheid te onderzoeken.
Een van de stappen is jezelf tegen het kwade te beschermen, en overal het goede in te zien.
Een van de stappen is, schoon schip maken, en de wet te herkennen maar ook erkennen.
Een van de stappen, binnen de orde van de samenleving om een bescheiden plaats aan te nemen.
Een van de stappen is een expertise of thema in het leven te kiezen en door belangeloosheid
een hoge functie en bijdrage te vinden.
Een van de stappen is in de gehele samenleving het ultieme ongekende bron als maatstaf te nemen
waarbij de eenheid van die bron boven de tegenstellingen staat.
Een van de stappen is kwalijke bronnen af te wijzen, en een bron te kiezen met een natuurlijke
goede functie voor de samenleving en de werkelijkheid.
Een van de stappen dat men zelf keuzes mag maken, en de eigen voorkeur bij religie ook leidend 
mag zijn, ook al zijn wij gebonden aan de wet, en hebben onze naam van onze ouders gekregen.
Waarbij men dus in spiritueel opzicht nooit de eigen naam kan veranderen,
de ouders haar als representatie van de Schepper voor ons hebben gekozen en gegeven.
Alle religieuze genade aan de ziel wordt gehecht. 

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

Zoals de ziel een bron heeft, noem de Schepper en zelf niet de naam kiest.
Zo heeft het leven een bron, de ouders die een naam eraan geven.
Men heeft geen macht om die naam te veranderen uit eigen keuze of voorkeur.

Zo zijn alle gebeden tot de goden gericht als betekenis bij die goden bekendheid
en laten zich niet beinvloedden door redenene als voorkeur of voordeel.

Een gebed van offerande; In de volkstaal wordt behartigd door de grondwet
en haar mogelijkheden.

Een gebed van offerande; in de heilige taal, of een van de heilige talen wordt
door de heilige goden behartigd.

Zoals een naam van de ouders komt, kan een ziel niet zlef beslissen hoe een 
offerande en het gebed ervan behandeld wordt. Toch wordt een offer aangenomen.

In de volkstaal betekent een offerande dat in gebed je aanbiedt aan een godheid.
Waarvan een naam of vorm bekend is. Is het een gebed zonder er een naam aan te geven
wordt het behartigd door de bron van het leven en de ziel. Waarbij de ziel uit de Schepper
voortkomt.

In de heilige taal (sanskriet) heeft de ziel de naam Atman, en de leven en bestaan de naam Jiva.
De offerande komt dan bij de heilige naam van de Schepper in beheer. En wordt van hogerhand
getoetst op haar waarde.

Een offerande zonder naamconditie, wordt altijd door de bron en oorsprong behartigd.
Heeft men het uigesproken is het in beheer van de bron en oorsprong.



Behoort men bij een orde, school of functie dan is daarin besloten hoe de veiligheid 
van de omgeving ermee omgaat, of het gebed geldig is, en hoe zij wordt aangenomen.

Immers bij een orde, of school horen ook een verplichting geeft in het leven, hetzij
werk, persoonlijke devotie of een vorm van belangeloosheid.

Een orde, als die haar gebeden in het hart geeft, worden dan volgens de orde behartigt.
Is iemand gehoorzaam zal het aangenomen worden op de hoogte van de orde.

Mijn naam betekent dat ik mijn best doe. Waarbij het leven, de tijd, de werkelijkheid leidend is.
Als men met hart en ziel leeft; vervult men als vanzelf die naam en haar betekenis.

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

Als mensen de naam van hun ouders meekrijgen. Betekent een naam van een van de voorouders,
oma en opa. Niet dat die ziel net als in de reincarnatiegedachte ook een levensdoel moet behalen,
maar dat de persoon vanuit de hemel de genade van de voorouders draagt.
Zo was het vroeger gewoon om mensen een naam van een van de ouders of grootouders mee te 
geven.

De naam van de ziel is dan vaak wel de roepnaam immers gebonden aan de ziel.
Mijn naam betekent dat ik mijn best doe binnen de mogelijkheden van het bestaan.
Als vervulling van mijn ziel vond ik het gebed van overgave, geheel in de godheid opgaan
als beste mogelijkheid in het leven en bestaan.

Vaak dat men inzicht krijgt als een belangrijke stap is vervuld.
Een gebed van overgave wordt altijd ook in de volkstaal verricht 
ten einde ook de bescherming van de wet en de samenleving te behouden.
Als men een overgave in gebed brengt, zonder naamconditie wordt zij behartigd
door de bron van de ziel. Net als kinderen die bij te moeillijke vraagstukken door
de ouders worden behartigd.

Een gebed van overgave zonder naamconditie bij een religieuze leer of orde.
Noem voor mij de Svetasvatara Upanishad, wordt dan behartigd door de 
genade van de leraar die eraan verbonden is. En zo mogelijk door de godheid,
immers een leraar neemt ook geen persoonlijke gunsten aan.

Binnen de religies, is Brahman het heilige doel, noem de sanskriet naam voor de
werkelijkheid, en noem in de volkstaal dat zij zeggen dat God een onuitspreekbare
naam heeft. Waardoor men geen gebed met zijn naam kan uitspreken, maar door
de naam weg te laten wel in zijn straling wordt opgenomen.

Is er bij een gebed van overgave in relatie tot geweten en de wet een restschuld
dan wordt een overgave als zij niet zuiver is, eerst behartigd volgens de wet.
En heeft de gelovige een gevoel in het geweten dat hij er nog niet aan toe is.

Als iemand de naam van zijn ziel krijgt verklaard, is het de Schepper die het
de gebedsovergave heeft aangenomen. Immers de Schepper geeft zelf de naam
van de ziel. De naams-conditie, het karakter van de ziel draagt, als voorwaarden
om het doel van leven en ziel te bereiken.

Ik hoop zo mogelijk onder genade en bescherming van de wet te staan.



En ik onderschrijf de nederlandse wet, waaronder de grondwet.

Mijn informatiebron, is persoonlijk als reden voor mij zonder kostprijs en voorwaarden.

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

Als man zijnde zoek ik de hoogste naam; Bij sommigen een carriere, bij sommigen een ideaal van 
de samenleving, voor anderen een goden naam.

Als vrouw zijnde was mijn natuur een vorm van overgave of afhankelijkheid, ik zocht
haar veilig te stellen.

Als mezelf zocht ik dus de hoogste naam, maar ook de afhankelijkheid ervan.
De Hoogste naam vindt men in religie, en de afhankelijkheid is een gebed van overgave.
Zo vervulde ik mijzelf, immers in handen van de godheid, ben ik veilig, en bij de hoogste  
naam hoor ik bij een prestigieuze goden-naam.

   अहं समू्पर्ण�तया समर्प�रं्ण करोमिम
Aham Sampoornathaya Samarpanam Karomi
I surrender completely

     प्रार्थ�नायां च अहं ब्रः मानाय जीवात्मन् यजयामिम
Prarthanayam Cha Aham Brahmanaya Jeevatman Yajayami
And in prayer I sacrifice the soul of the living entity to Brahman 

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


