
Een klein boekje
over

Geluk en Wijsheid

Witboek



Het pad van gebed.

er is een supermacht,
die niet zichtbaar is,
die geen vorm kent.

hoger dan het hoge,
groter dan het grote,

met ogen, oren overal,
met kracht overal.

ermee praten,
is als praten zonder te zien

tegen wie.

door het praten over alles wat
als zorg of gevoel leeft.

verkrijgt men vrede en geluk.
die macht is de almacht.



het pad van gewaarzijn.
het is waarneming van het 

lichaam en de werkelijkheid.

geen gedachten, 
geen denkvermogen.

door niet te denken,
tranformeer je bewustzijn.

schenk je aandacht aan het
hier en nu.

er is alleen maar zijn, gewaarzijn.
er is. het zijn.

voor een vredig leven.



de weg van het handelen.

kies ervoor om redelijke, democratische
wetten te volgen.

geen strafbaar gedrag.
door aanpassing aan de wet.

verkrijgt men een goede naam,

regels als :
geen schade of wonde toebrengen aan

levende wezens.
geen bedwelmende voeding gebruiken.

help anderen zoals je zelf zou willen verkrijgen.

schenk je tijd aan hen die arm of ziek zijn.



verdien je inkomen, of breng je 
verdienste tot stand door het
verschaffen van nut voor de 

gehele samenleving.

als auteur door wijsheid en voorspoed
in je boeken te verwerken.

Als wetenschapper door middelen 
te bevorderen voor vrede 

en gezondheid.

als politicus door wetten en regels
vast te stellen voor een welvarende

en voorspoedige maatschappij.

door ten nutte van de samenleving
te werken.



oordeel niet over anderen,
opdat u zelf niet op die manier geoordeeld wordt.

Help anderen zoals je zelf
geholpen wil worden.

breng conflicten en boosheid 
tot rust en help de vrede

te bewerkstelligen.

gebruik voedsel en drinken,
zonder schade voor jezelf

of anderen te doen.

wijsheid, vrede, gezondheid.



overgave, levend offer, wegschenking.

in religieuze bronnen staat dat men
tot overgave kan komen.

overgave aan de almacht,
overgave aan religieuze goden,

overgave aan de aarde of de zon.

hierdoor verkrijg je de genade die
bij die macht hoort.

moge het goede erdoor tot bestaan komen.
een overgave is het geven van je ziel of leven aan die macht. 



als je geen nut meer in je eigen leven ervaart. als 
het allemaal 

geen zin meer heeft.

Geef je leven dan aan de almacht.

als je leven geen geluk meer oplevert. geen 
gezondheid meer hebt. of geen licht meer in de 

duisternis hebt.
geef je dan over aan de almacht.

overgave aan de almacht, mag 
vanuit elk punt. of je onwaardig bent is op over-

gave niet van toepassing.
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door
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