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Voorwoord 

 

Een boek vol kennis en ervaring, niet door het leven maar door gebed. 
Niet door logica maar door meditatie. 
Als kennis verrijst, draagt kleur de waarde van gezondheid, geluk en vrede. 
Als meditatie verschijnt, draagt geur de gewaarwording van bloemen in de 
lentezon. 
Als gebed voortkomt draagt zij de aanraking van het goddelijke. 
 
Moge de Lezer aangeraakt worden door goede krachten, en geschouwd worden 
door het hogere, het hogere dat voor ons geen vorm heeft. 
Schenk de goede gaven aan hen die ernaar verlangen. 
Schenk de kracht aan hen die zij verkiest de lasten te dragen. 
Schenk de wijsheid om oorlog en haat te overkomen. 
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De Hemel. 
Ik ga na mijn leven of naar de Hemel of naar de Hel. 
Er zijn twee mogelijkheden die mensen kunnen meemaken. Het is natuurlijk 
afhankelijk van wie je tijdens je leven geweest bent. 
Ook is het afhankelijk van welke mensen je tijdens je leven gekend hebt. Want 
als je bijvoorbeeld tussen allemaal gelovigen of religieuze mensen hebt gewoond 
en ze altijd geholpen hebt. Zonder zelf verder goed geleefd te hebben zou je 
ook naar de hemel mogen. 
Maar waarom zijn er maar twee opties. Waarom alleen de hemel of de hel. 
In sommige levensfilosofiën zijn ze wat toeschietelijker, van 30 tot 2000 hellen 
of hemels Maar alsnog geen aardig vooruitzicht als je slecht zou hebben geleefd. 
Ik geloof persoonlijk dat er na het leven geen tastbare hemel of hel is. Anders 
zou er wel reclame voor gemaakt worden door mensen die terugkomen. en 
zouden kinderen bij hun geboorte ook al kunnen praten (stel dat ze van de 
hemel komen) alleen dan in een voor ons vreemde taal (de taal van hun vorige 
leven of hemel) 
 
De hemel is een mooie definitie van een gelukzalige tijd, en een voorbeeld van 
wat je te wachten staat als je tijdens je leven als een goed mens bekend staat. 
 
Er zijn visies op de hemel en de hel, dat je er alles zou kunnen doen wat je ook 
hier doet. Of dat het een bepaalde beperking kent. In de hemel zou het saai 
zijn, in de hel zou je diep lijden, of je zou er al je genot kunnen vinden. 
 
De hemel of de hel. Wat kies jij als je na je leven zou mogen beslissen waar je 
zou willen komen. Tijdens je leven kun je erover van opvatting veranderen. 
In je jeugd geloof je dat je liever in de hemel wil komen, ook omdat je nog zo 
jong bent en nog geen weet hebt van kwade dingen. Midden in je leven kan het 
je niets schelen en kies je voor de hel, omdat je daar tenminste alles zou kunnen 
doen wat je wil doen. (genot zoeken). en aan het einde van je leven dan wacht je 
berustend af wat je te wachten staat en hoop je op de hemel. 
 
De hemel en de hel. Niemand weet wat ze echt inhouden. En niemand zou 
zeker willen weten wat hij of zij te wachten staat. De dood is ermee een einde 
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die in het onbekende ligt. En sommige mensen vinden dat prettig. Het is een 
grens op je blikveld. en sommigen zouden de mooie beschrijvingen volgens de 
boeken willen beleven. 
 
De hemel of de hel. Eigenlijk geloof ik niet dat ze zo concreet bestaan. We 
leven in een tijd waarin de wetenschap steeds meer bewijzen vind voor allerlei 
theorieën en voor allerlei verschijnselen een verklaring vindt. Maar voor 
begrippen van religieuze aard word niet veel bewijs gevonden. 
Sommige religies beloven ons de hemel als we in hun profeet of mensenzoon 
geloven. Sommige religies beloven ons dat we bij een slecht leven de 
afschuwelijkste tijd beleven in een soort naleven. 
Maar religie en filosofie is maar een gedeelte van de wetenschap die er is. 
Andere wetenschappen, zoals de wetenschap der medici die beweren dat we na 
ons leven door een tunnel gaan, en misschien aardige overledenen zien. die ons 
bekend of onbekend overkomen. 
 
De hemel is daarmee meer een soort van ontmoeting en een abstracte situatie. 
de hel komt op die manier ook voor bij mensen die nare dingen zien. 
 
Er is eigenlijk geen hemel en ook geen hel. Alles eindigt in een niets. 
Alles is voorbij tegen die tijd. We zijn ons bewustzijn kwijt, en we duiken weg 
in een zwart of onzichtbaar niets zonder intelligentie. 
We zijn daarna nooit meer instaat te leven en komen ook niet terug in het 
leven. 
Dat zou een materialistische visie zijn als bewustzijn in ons lichaam zit. 
 
De hemel is natuurlijk voor iedereen de plek waar hij of zij gelukkig is. 
en de hel is de plek waar iedereen ongelukkig is. Zonder er kenmerken eraan toe 
te voegen. Want bijvoorbeeld in een religie mag je 72 maagden uitzoeken als je 
in de hemel komt. en in een andere religie zou er zachte muziek zijn en een veld 
met allerlei mooie dieren waar je op kan jagen. 
 
De hemel is daarmee voor iedereen een plaats waar ze ofwel belanden in de lang 
gezochte rust. Of een plaats waar ze eindelijk aan hun genoegens mogen 
toegeven zonder ervoor bestraft te worden. (wel binnen keurige regels die 
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makkelijk navolgbaar zijn). 
de hel is voor de ene een saaie plaats waar je niets mag. en voor anderen een 
plaats waar je diepe pijnen lijdt en nooit meer uit mag ontsnappen. 
 
Waarom zouden mensen dan nog kiezen voor de hel, tenzij ze zichzelf zouden 
willen straffen, of zich schuldig voelen. 
 
Waarom zou je als mens dan nog een leven najagen waarin je probeert de hemel 
te bereiken, en de hel te vermijden. Als je zou weten wat de hemel en de hel 
inhouden en je zelf zou mogen kiezen aan het einde van je leven. 
Als er een soort godsoordeel plaatsvindt. Zou je die als mens dan over jezelf 
mogen uitspreken als je sterft. 
Dat zou een moeilijke vraag zijn. Als de ene zou kiezen voor de hemel, en ervan 
zou terugkomen en zeggen dat het toch niet was wat hij of zij zocht. en de 
andere naar de hel gaat en zegt dat het een fijne plaats was omdat alles was 
toegestaan. 
Dan zou keuze niet langer gebaseerd zijn op redelijke gronden. 
 
De hemel is wat je er zelf van maakt, en de hel is wat je er zelf van maakt. 
 
De keuze of je naar de hemel of de hel gaat, is een keuze die je nu al zou 
kunnen voorbereiden door er over na te denken. en te overwegen wat voor jou 
de hemel of de hel zou inhouden. en ook bij je keuze te betrekken of je de 
hemel nu op aarde al zou willen beleven, of dat je pas na je dood de hemel zou 
willen beleven. 
En of je de hel, tijdens je leven wil vermijden, of tijdens je leven er door zou 
willen laten bang maken. 
 
De hemel is een plaats die je tijdens je leven op aarde voor anderen kan 
verwerkelijken.  
En de hel is ook een plaats die je tijdens je leven voor anderen kan 
verwerkelijken. 
 
Als je een keuze maakt om de hemel in te gaan na je leven, zul je tijdens je leven 
de hemel voor anderen moeten verwerkelijken. 
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En als je na je leven naar de hel wilt, dan zul je tijdens je leven voor anderen een 
hel moeten maken. 
 
Ik zou graag willen dat de laatste paar zinnen, als een soort van hypothese 
worden gezien. en dat het bekritiseerbaar is. 
 
Zelf geloof ik in de hemel, en probeer daarom een mens te zijn die waarde 
hecht aan goede normen en waarden. en probeert mensen tevreden te stellen. 
 
Ik geloof niet in een hel die voor slechte mensen zou zijn. Ik zou het liever 
willen zien als een tijd waarin je je schulden erkent, en je lijdt onder wat je 
anderen hebt aangedaan. en bijvoorbeeld een soort boetedoening zou willen 
uitvoeren. 
 
Maar ik vraag me af of mensen wel zelf een schuld willen uitboeten, of dat ze 
na hun leven nog even erg zijn als ervoor. 
 
Maar dit artikel is geen manier om mensen te helpen een slechte daad te 
rechtvaardigen, of om ze te bevorderen. Het is puur om mensen over deze 
begrippen te laten nadenken. 
Want volgens de wetgeving van bijvoorbeeld Nederland is het verboden om 
misdrijven te plegen, en staat er straf op. Dat staat los van de vraag of je naar de 
hemel of de hel wilt gaan. 
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God als ideaal 
Als God als mens op aarde zou komen dan zou hij voor ieder wezen: 
voor ieder meisje de ideale vader zijn, 
voor ieder jongetje de ideale moeder, 
voor iedere jongere de ideale vriend. 
voor iedere man de ideale vrouw 
voor iedere vrouw de ideale man 
voor iedere bejaarde het ideale kind. 
en voor de celibataire priester de ideale raadgever en liefdegever 
 
als ik mocht kiezen wie ik het liefst zou hebben dan zou het toch wel god zijn. 
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Mystiek verhaal 

Ik had net een visioen alsof het van berouw kwam en begrip over een heerser 
die een zekere tijd geleden geleefd had. 
Een lange tijd geleden heeft de almachtige een dienaar gehad die al zijn wijsheid 
voor niets gaf, en het mensenras hun leven teruggaf aan zichzelf en aan God. 
Echter hij volbracht alles door zijn vriendelijkheid en zachtheid, en gaf zichzelf 
elk moment in volledige uitdrukking. Hij genas mensen, hij heelde hun 
verwondingen, hij was liefde. Echter hij werd zonder oorzaak veroordeeld. Een 
straf die harten deed trillen. 
Hij gaf zichzelf in dezelfde vriendelijkheid aan de doodstraf over. Immers alles 
dat van God komt behoort geaccepteerd te worden. Op zijn doodsbed legde hij 
zijn leven in de handen van de Heere. zijn Vader. Hij beloofde na drie dagen 
terug te komen, en volledig zijn functie te hernemen. In de Heilige Schrift staat 
dat hij via velen is verschenen, en dat hij zijn wijsheid beloofd heeft voor de 
eeuwigheid. en zijn geest aan de mensen zou schenken. Als Trooster en 
Voleindiger als Verlosser der zielen en mensen. 
 
Die Verlosser, kreeg navolging en er werd een boek over hem samengesteld. en 
er werden boeken over geschreven. Gesprekken volgden. en mensen kregen 
interesse. Talenten werden benut. En Volkeren kwamen tot geloof. 
Er is een heerser geweest die de volkeren heeft willen straffen voor hun 
ongeloof toen deze man op aarde zijn wijsheid gaf en de doodstraf kreeg. Hij 
verbood en strafte ieder mens die in vorige generaties hieraan meegewerkt heeft. 
Dat was zijn inzicht dat hij volgde. Een ster was er mee verbonden. 
De dood van velen door het inzicht van een enkele. 
Zijn inzicht was een goede daad als eer aan de man die leven gaf. 
maar zijn daad een teken dat tegen de vriendelijkheid inging van de man die 
leven gaf 
Spijt en Berouw. tot in eeuwigheid. 
een bericht van een engel zonder naam. 
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Het nummer van het Beest 

ik had net nog een herinnering aan een bijbelcitaat. 
666 het nummer van de duivel. 
VIVIVI, het eerste en laatste symbool van god, maar dan van de duivel. Veni 
Vidi Vici, ik kwam ik zag en ik overwon.  
Het allerhoogste rijk dat Niet onder God staat of zal Staan draagt dat teken. 
* 
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De engelenwet 

Ik hoorde vandaag een stem zeggen dat engelen aan drie wetten voldoen. 
Die van de aarde, die van de hemel, en die van God. 
Die van de aarde is door tot geboorte te komen. 
Die van de hemel is door goede wensen jegens iedereen om hen heen te 
koesteren. 
en die van God is door zich aan hem over te geven. 
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Overheidswetgeving van een fictief rijk 

Een aantal fictieve wetten van een science fiction rijk die het overwegen waard 
zijn: 
Wet 1: 
Een overheidsinstelling met als hoofd de koning of de koningin. Met als 
medewerkers vrijwilligers, en als inkomen de daden van mensen, en hun geld. 
vrijwillig gegeven. Met als taak liefdadigheid. De koning en Koningin mogen 
bepalen waaraan het geld gegeven wordt. met als voorwaarde dat het een doel is 
dat behulpzaam en waardig is voor de samenleving. Waarbij het doel ten goede 
komt aan liefdadigheidswerk als kenmerk.  
Dit is als je het een gelijkenis noemt ook een wet die we terugzien in de hemel. 
In de hemel is het zo dat God als koning alle gebeden krijgt, dat zijn de 
hulpaanvragen en de dienstaanbiedingen en de dankgebeden. en de engelen die 
voeren ze uit, en die horen ze en gebruiken het geld en de goede daden van alle 
wezens om ze te vervullen. 
Bij de aardse instelling horen er natuurlijk wel regels bij, en protocollen, en 
andere maatregelen die het mogelijk maken om zo'n instelling juist te kunnen 
uitvoeren. 
Ook zou in zo'n instelling er gebruik gemaakt mogen worden van 
communicatieapperatuur, middelen om dingen makkelijker en eenvoudiger te 
maken. en andere eventuele dingen. 
 
Wet 2: 
Voor iedere inwoner die in een land woont, een identificatiekaart van het land 
zelf waar een kleine of onzichtbare teken opzit die aanwijst dat je inwoner wilt 
zijn of bent van het koninkrijk van God. Dit om het mogelijk te maken dat 
landen zich onder beheer stellen van Gods koninkrijk, en zijn wetten erkennen. 
Met als enige voorwaardelijke wet ter erkenning, Heb uw naasten lief als 
uwzelf. 
 
Wet 3: 
Voor iedere crimineel of misdadiger eenzelfde gelijkwaardige en adequate 
behartiging van zijn rechten in opzichte van de strafwetgeving. In nederland zou 
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dit mogelijk zijn door advocaten op grond van hun professionaliteit willekeurig 
toe te wijzen aan zaken, en bekostigd te laten worden uit algemene middelen of 
uit een inkomensafhankelijke bijdrage van de misdadiger. Deze wet is om te 
voorkomen dat sommige misdadigers die te weinig geld hebben geen vrijspraak 
zouden kunnen krijgen als ze te weinig geld hebben om een advocaat in te 
huren. En Elke advocaat is willekeurig toegewezen om te voorkomen dat 
bepaalde misdadigers beter behartigd worden als andere op grond van 
voorkeuren zoals rijkdom, beroemdheidstatus, en andere kenmerken. 
 
Wet 4: 
Een instituut gekoppeld aan de regering, die vrijwilligers inhuurt of tegen het 
minimumloon, om geschoolde mensen, luisterend oor te laten zijn, die bij 
aanvraag of bij ontmoeting met dat doel, een luisterend oor biedt, met een 
vriendelijke rustige, horende houding, zonder oordeel, en met begrip. en dat 
geluid omzet in een samenvattend politiek en regeringsbeinvloedend geluid. Om 
vroegsignalering van problemen te kunnen aangaan. Dit luisterend oor heeft als 
functie om het voor iedereen mogelijk te maken hun hart over gevoelens, 
gedachten, en problemen, zorgen, dankbaarheid te kunnen uiten waarbij er geen 
strafwetgeving wordt geactiveerd bij het vertellen van mogelijke misdrijven. 
 
Wet 5: 
Er zou een gelijke status van waardering, of respect behoren te zijn uitgedruk in 
de handelingen en houding van ieder persoon ten opzichte van iedereen in de 
samenleving. Ten opzichte van de Koning, ten opzichte van De minister, ten 
opzichte van de priester, ten opzichte van de arbeider, ten opzichte van zieken, 
armen, zwakkeren, buitengeslotenen, verworpenen. Dit zou mogelijk zijn door 
Beroemde mensen te vragen voor hen die buitengesloten zijn op te komen, door 
rijke mensen te vragen arme mensen onder hun hoede te nemen, door iedereen 
op dergelijke wijze een belangrijke status heeft een mens met een onbelangrijke 
status of een groep van dergelijke mensen onder zijn hoede te laten nemen. 
 
Wet 6: 
Een vrijwillige belastinginning als dankbaarheid aan de regering, waarbij burgers 
zowel als vreemden en buitenlanders vrijwillig mogen geven. Waarbij de gift ten 
goede komt aan het verminderen van de staatsschuld, of een voorwaardelijke 
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gift aan een ander land ter vermindering van hun staatsschuld. 
 
Wet 7: 
Een wetswijziging waarbij het de burger is toegestaan om direct de 
vertegenwoordiging aan te schrijven om een wet voor te stellen. Waarbij de 
volksvertegenwoordiging de boodschap zou behoren te vertalen naar een 
politiek correct wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel zou in de 
volksvertegenwoordiging behandeld moeten worden als een generiek 
wetsvoorstel. Dit is met als doel om unieke burgergeluiden hoorbaar te maken 
in de politiek op nivo van wetswijziging of voorstel. Met als zekerstelling van 
juist gebruik een som als percentage van het inkomen. 
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Wie heeft er bewustzijn 

waarom zijn mensen nou mensen. 
waarom zijn planeten nou rond. waarom hebben ze geen andere vorm. of zijn ze 
rond omdat ze anders uit hun baan zouden vliegen? 
 
Dat zijn van die kindervragen. Ieder kind stelt ze. Maar het geeft ook aan dat ze 
hun intelligentie gebruiken om de wereld te begrijpen. Dus kan je ze maar beter 
wel een eerlijk antwoord geven, voor zover het een reden heeft. 
 
Maar antwoorden zijn niet overal te vinden, en zijn ook niet altijd voor 
iedereen beschikbaar geweest. 
 
Antwoorden zoals te vinden in spirituele boeken zijn niet altijd voor iedereen 
beschikbaar geweest. 
 
Veel mensen vragen zich verschillende belangrijke levensvragen in het leven af. 
Maar het is het antwoord wat mensen erop vinden, dat telt. 
Sommige mensen bijvoorbeeld vragen zich af of dieren leven, of ze een ziel 
hebben. 
Dan komen ze tot de conclusie dat dieren geen ziel hebben.  
Sommigen komen dan tot de conclusie dat dieren ook een ziel hebben net als 
mensen. 
En sommigen denken zelfs dat dieren met een denkvermogen begiftigd zijn. 
 
Alles is bewustzijn wordt wel gezegd door sommige guru's. Dat betekent niet 
alleen dat God's bewustzijn door de hele schepping te vinden is. Maar dat ook 
alle dieren en alle mensen , en alle natuur begiftigd is met bewustzijn. 
Bewustzijn net als wij hebben, maar dan op hun manier met hun zintuigen. of 
met hun waarnemingsvermogen. 
Maar we mogen aannemen dat ze kunnen lijden onder alle schade die we ze 
toedoen. 
 
Betekent dit dat we als we dat beseffen helemaal niets meer mogen, dat we zelfs 
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niet kunnen ademen. Of betekent dit dat we al het leven behoren te negeren, of 
dat we er geen waarde aan hechten. 
 
Wat het wel betekent is dat we net als dieren alleen ander leven beschadigen als 
we het nodig hebben. bijvoorbeeld voor voedsel, of voor andere zaken. Maar 
dat we het leven respecteren voor wat het is. En dat we het niet verspillen, en 
ook niet met negatieve intenties benaderen. 
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Een visie op de dood 

 
Elke dag sterven er mensen, sommige mensen liggen in hun bed als ze sterven. 
Sommigen in een heel mooie bed omdat ze in een ziekenhuis liggen. Sommige 
mensen sterven als ze bezig zijn met werk bijvoorbeeld, of met huishoudelijke 
taken. Of ze zijn bezig met vermaak. Ook zijn er mensen die sterven aan 
ziektes, en aan andere verschijnselen die erop lijken. Elk mens gaat wel eens 
dood in zijn leven. Maar dood ga je maar een keer. 
 
Waarom sterven mensen, als ze er bang voor zijn, en ze niet weten wat erna 
gaat gebeuren. Gaan ze naar een mooie plaats. gaan ze naar de hemel. gaan ze 
naar de hel. Of sterven ze gewoon om uitgewist te worden. en nooit meer te 
bestaan. 
 
Eigenlijk blijft dat een goed bewaard geheim van god. Behalve dan die 
beschrijvingen van bde's, maar die beschrijven alleen de eerste paar minuten of 
kwartieren. 
 
De hemel, en de hel, 2 begrippen die hier op aarde worden gebruikt voor een 
plek waar je je gelukkig voelt of heel erg in lijden bent. Maar bestaan ze echt, 
want elke religie of levensfilosofie beschrijft weer andere definities, of andere 
vormen ervan. 
 
Ik heb eens een mooie visie gehoord maar dat heb ik van horen zeggen. Dat als 
je heengegaan bent dat je dan boven de aarde zweeft, een diepe rust voelt dat je 
taak is volbracht. en dat je overal kan zijn op aarde waar je maar wilt. en dat je 
alles ziet wat er is. en dat je kan kiezen met geliefden mee te kijken, maar ook 
kan kiezen met vreemden mee te kijken. en dat je kan kiezen geliefden te helpen 
bij hun taakuitvoering of bij hun leven, of kan kiezen om vreemden te helpen. 
Maar wat ik het mooist vind aan die visie is dat je ook de vrije keuze hebt om 
te kiezen om naar de hemel te gaan, of herboren te worden. 
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Brief voor Jezus Christus 

Lieve Jezus Christus, 
Ik weet dat u in de hemel woont, naast God de Heere. en dat u de mensen hun 
zonden vergeeft. speciaal als ze die belijden, tegenover hun medemensen maar 
ook tegenover U. Tegenover God. en dat u mensen rechtvaardig bejegent. We 
zien met onze aardse ogen niet al uw wegen, en die zijn voor ons onnaspeurlijk. 
En ik zou eigenlijk persoonlijk in uw almacht willen aanwezig zijn. In uw 
gezicht kunnen zien. Opdat ik uw intelligentie proef. Echter het is ons mensen 
alleen te zien door gebeden uit te spreken, en ze te zien terugverschijnen in onze 
toekomstige gang door het leven. Hoe of Wat uw weg is met ons als mensen is 
voor ons verborgen. Maar dat u aanwezig bent dat weet ik zeker. 
Ik ben er zeker van dat u in ieder leven aanwezig bent waar de mens u met een 
oprecht hart zoekt. 
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Recht op leven 

Elk mens zou in de samenleving een recht op leven behoren te hebben, die 
inhoudt dat schuld alleen als straf wordt uitgevoerd als de schuld een bestaande 
schade met oorzaak van die persoon heeft gehad. En als de schuld niet 
weerlegbaar is in de mate dat er oorzaak is van misdrijven uit voorgaande tijden 
toegedaan door anderen. 
 
Naar mijn mening is de wet volgens de rechtspraak zoals die thans is. alleen 
voldoende als misdadigers volgens bovenstaande wetgronden worden 
veroordeeld. Als er bewijs is van tenlastelegging die berust op waarachtige 
gronden, dan is straftenuitvoerlegging toegestaan. 
Is bewijs gebaseerd op getuigen met een status, of met recht van 
waardebepaling. dan dient er onafhankelijk geoordeeld te worden, en dient er 
een mate van gelijkwaardigheid van de getuigen en de misdadiger te zijn die 
door de rechtspraak behoort te worden behartigt. 
 
Ik ben zelf van mening dat rechtspraak eigenlijk maar een regel is die mensen in 
bedwang houdt, in een rechtvaardige samenleving waarin ieder oprecht is. Zou 
er geen rechtspraak nodig zijn. en zou de wet zelfstandig op grond van gevoel 
ten uitvoer horen te worden gebracht. Maar dat kan alleen als de mensen een 
rechtvaardigheidsgevoel bezitten. 
 
Eigenlijk zou ik ook graag willen dat zulke straffen als er zijn alleen bij 
redelijke gronden worden toegediend. en dat als er straf nodig is, dat ook wel 
de juiste weg hoort te zijn om toe te passen als er geen andere middelen zijn om 
iemand tot een goed leven te bewegen. 
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Recht op respect zelfs als misdadiger 
Ik zou graag willen dat zulke ernstige zaken die er in de media spelen, rondom 
misdrijven buiten de media gehouden worden. Een burger die zulke dingen 
doet, kan zijn hele leven niet meer zonder een goede sociale inbedding zijn 
leven leven. iedereen herkent hem tot in lengte van dagen. Het zou goed zijn als 
nieuws gecensureerd werd. ter bescherming van onze zwakke medemens die in 
zijn gevoelens geen grenzen heeft die hem beschermen tegen misdrijven. 
Ook zou ik willen dat de doodstraf, dat de meest ernstige straf is die er is. niet 
lichtvaardig wordt toegediend. en ook niet wordt toegediend als de misdadiger 
zelf zijn schuld niet erkent. immers mensen hebben hun gevoel, en hun geweten, 
en als die hun schuld tegenspreken hebben ze in hun leven recht om dat te 
zeggen.en zou er een mate van ontoerekeningsvatbaarheid kunnen zijn. 
Of een mate waarin hun vrije wil niet werkte zoals bij ieder ander mens. 
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Discriminatie 

Eigenlijk is het zo dat bevolkingsgroepen niet achtergesteld zouden behoren te 
worden. Eigenlijk zoals jaren geleden het negroide ras werd gediscrimineerd. Zo 
worden nog steeds sommige raciale kenmerken gediscrimineerd. Zo kijken veel 
mensen nog met spot, of andere negatieve gevoelens naar straatmuzikanten, ook 
als ze van sinti of roma afstammen. en ook als ze van buitenlandse afkomst zijn 
en slecht nederlands kunnen. Ik zou persoonlijk de wens willen uitspreken, ook 
omdat mij het soms opvalt dat ze meer worden gedrongen door 
omstandigheden tot een leven op straat dan tot een behoorlijk huishouden, ook 
al is dat mijn beperkte visie omdat ik niet speciaal bevriend ben met ze, dat ze 
net zo worden behandeld als mensen die we als kennissen zouden erkennen, of 
als mensen bij wie we neutrale of vriendschappelijke gevoelens hebben. 
Vanavond had ik een visioen met een wereld waarin iedereen gelijk was, en 
niemand speciaal vijandig gezind was tegenover wie dan ook. en dat mensen die 
echt iets misdaan zouden hebben zichzelf de juiste straf opzouden leggen alleen 
al vanwege hun berouw en schuldgevoelens. 
 
Maar zo'n wereld is vandaag de dag een droom, een fictie. Dus laat ik het maar 
houden bij een wens dat ook in dit land mensen niet gediscrimineerd worden. 
en dat zelfs straatmuzikanten, van buitenlandse afkomst, of van nederlandse 
afkomst. of daklozen, of straatverkopers. dezelfde respectvolle bejegening 
krijgen als onze buren. of andere dorpsbewoners. 
 
Niet alleen onze familie is verwant met ons, maar de hele samenleving. We 
stammen af van een loot van een familie. en uiteindelijk stammen we zelfs af 
van het zelfde celletje als we de evolutietheorie geloven. En als we in Religie 
geloven stammen we af van dezelfde vader en moeder, of familie. 
 
soms dan zou ik wel iets willen doen met mijn leven dat bijzonder is, maar ik 
zou niet weten wat en hoe.... ik denk dat ieder mens wel droomt om in zijn 
idealen succesvol te zijn. de ene door rijk te worden, de ander door beroemd te 
worden. en de derde door een heilige te worden. wat ik zelf wil is eigenlijk niet 
zo belangrijk. misschien is het belangrijker hoe anderen je beleven, en of je na je 
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leven een goed gevoel bij andere mensen achterlaat. bij je familie bijvoorbeeld. 
of je vrienden. als je dan na je leven op een wolkje zou zitten zou je tenminste 
met een goed gevoel terugdenken aan je leven. 
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Een bespiegeling over Geluk,  
Is geluk mogelijk als je fysiek of psychisch beperkt of gehandicapt bent. 
Is geluk mogelijk als je zonder partner zou leven. 
Is geluk mogelijk als je geen werk hebt. 
Is geluk mogelijk als je zonder een goede gezondheid bent. 
Is geluk mogelijk als je een lage intelligentie hebt. 
 
Wanneer zouden mensen gelukkig kunnen zijn, is dat afhankelijk van uiterlijke 
factoren, zoals een goed huis die alle extreme weersinvloeden tegenhoudt. 
Is dat afhankelijk van mensen om je heen die om je geven. 
Is dat afhankelijk van hobby's zoals muziek film of kunst. 
Is dat afhankelijk van talenten die je zelf bezit. 
 
Geluk is afhankelijk voor zover je er zelf waarde aan hecht. 
Als je als mens waarde hecht aan een goed huis die je beschutting en warmte 
biedt, dan zul je er gelukkiger door worden. 
Als je waarde hecht aan een goede gezondheid, zal je gelukkiger zijn als je 
gezondheid goed is. 
Als je waarde hecht aan hobby's, of bezigheden, dan zal je gelukkiger zijn als je 
die kan beoefenen. 
 
Maar waarom zijn de meeste mensen dan niet gelukkig, althans als we sommige 
onderzoeken moeten geloven. 
Waarom is volgens sommige andere onderzoeken dan het grootste gedeelte van 
de samenleving gelukkig. 
 
Geluk is een begrip dat voor iedereen anders is. De ene voelt zich pas gelukkig 
als hij alles heeft wat hij wil hebben. Dan kan het nog verschillen of dat veel of 
weinig is. 
Iemand anders voelt zich gelukkig als anderen dat zijn 
 
Geluk is een graadmeter om een samenleving te meten naar haar waarde. of naar 
de mate waarin ze voldoet om iedereen die er lid van is een plaats te geven die 
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gelijkwaardig is aan die van ieder ander. 
 
Is geluk wel gewoon. Sommigen doen ons geloven dat geluk iets is dat pas in de 
toekomst te krijgen is en dat je ernaar moet streven om het te bereiken. 
Bijvoorbeeld een salaris van 3 ton. of een luxe wagen voor de deur, of een huis 
die van alle gemakken is voorzien. 
 
Geluk wordt pas van waarde als je het niet meer hebt. Als je het tekort komt. 
Sommige mensen vallen tijdens hun leven door een ziekte, of door 
omstandigheden bijvoorbeeld op het werk, in een zwart gat. 
Ze verliezen de moed, en lijden onder hun ziekte of problemen. 
Dan gaan ze verlangen naar betere tijden, en soms leren ze ook hun definitie 
van geluk bij te stellen, dan stellen ze het minder afhankelijk van de uiterlijke 
dingen maar gaan ze een innerlijke kant zoeken. 
 
Zo'n innerlijke kant wordt meestal in spirituele boeken beschreven zoals we in 
verschillende vormen van het boeddhisme vinden, of mystiek zoals we die in het 
christendom en de islam vinden. 
 
Een innerlijke kant die we hopen te vinden als compensatie voor de uiterlijke 
beperkingen die we hebben gehad in ons leven. 
 
Zo'n innerlijke kant kunnen we dan omschrijven als een zoeken naar 
Verlichting. Of een zoeken naar Verlossing. Verlossing kunnen we 
bijvoorbeeld in religie vinden zoals het christendom, het hindoeisme, of de 
islam. 
 
Sommige mensen zoeken het in paranormale zaken, ze vragen een genezer, of 
genezeres om hun ziel weer te genezen. 
 
Geluk, je merkt het pas als je het kwijt bent. 
 
Maar wat vind ik zelf van geluk.  
Geluk is iets dat als je het eenmaal in handen hebt je het niet meer los moet 
laten. Tenzij je het aan anderen kunt doorgeven. Door bijvoorbeeld een goede 
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uitstraling, of door vriendelijk te zijn. Zo help je andere mensen ook. 
 
Geluk is ook het aanvaarden van alles wat op je pad komt. Zoals wel in 
sommige stromingen van het boeddhisme voorkomt. 
 
Vooral Zen staat erom bekend dat je op een eenvoudige manier in het moment 
komt en leert alles te aanvaarden* 
 
aanvaarden betekent dat je alles wat de werkelijkheid je laat beleven kan 
verdragen, het betekent niet automatisch dat je op alles moet ingaan en je alles 
moet laten welgevallen, je mag wel je grenzen aangeven. 
 
Geluk is een kostbaar goed als je het eenmaal gekregen hebt. 
 
Als geluk heel gewoon wordt, dan wordt de wereld een thuis voor mensen. 

Een visie op Overledenen, 
Je hoort vaak over mensen die zich bezighouden met paranormale zaken. 
Mensen die hulpmiddelen gebruiken om met overledenen te praten, of direct 
contact hebben. 
Ze zouden ook macht hebben mensen bepaalde dingen te laten meemaken. 
Maar nog het allerergste een vloek van de doden is onomkeerbaar. 
Zo erg hoeven we het niet te zien. 
 
Mijn persoonlijke mening is dat overledenen rustig wachten in het vagevuur 
totdat ze klaar zijn om naar de hemel te gaan. Waarbij mensen die een goed 
hart hebben tot de hemel worden toegelaten. En mensen die berouw hebben in 
het vagevuur ook toegang tot de hemel krijgen. 
 
Mensen die blijven volharden in hun kwade daden, of gesteldheid, Tsja die 
kunnen beter een tijdje boeten zodat ze leren dat ze niet al die vervelende 
dingen moeten doen. 
 
Zelf geloof ik dat het vagevuur een gebied is dat niet zichtbaar is op Aarde, 
maar wat voor hun wel de aarde zichtbaar maakt, zodat ze diegenen die ze goed 
of kwaad hebben gedaan nog wel kunnen zien. en meemaken. Het enige is dat 
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ze geen mond hebben, en geen handen. en afhankelijk zijn van de genade van 
boven. Of van mensen die er misschien speciaal gevoelig voor zijn om het door 
te geven. Maar dat laatste ben ik niet geheel zeker van. En het zou zo maar 
kunnen dat het allemaal charlatans zijn. (Er zou eigenlijk wetenschappelijk 
onderzoek voor nodig zijn om dat vast te stellen. Bijvoorbeeld door de boeken 
die erover zijn geschreven achteraf te onderzoeken of het op waargebeurde 
feiten gaat, die niet op te zoeken zijn in kranten of andere lectuur). 
 
Eigenlijk volgens religieuze overwegingen moet ik mij distantiëren van dat 
geesten überhaupt kunnen bestaan. Maar ik mag wel een mening hebben. 
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Oorlog en Haat. 

 
Het is niet iedereen gegund om een karakter te hebben die alles accepteert, en 
alles goedvindt. 
Ik ook niet. Maar om nou te zeggen dat pure haat mijn hart soms kwelt. Of dat 
ik in staat ben een oorlog te beginnen voor mijn zaak. 
 
Haat en Oorlog, niemand wil er slachtoffer van zijn. En niemand wil ook 
diegene zijn die verliest. Maar iedereen die eraan deelneemt denkt of voelt dat 
hij gelijk heeft, en een rechtvaardige strijd voert. 
 
Want soms dan zie je ook zinloos geweld, of pesterijtjes, treiteren, of andere 
vormen van gedrag die voortkomen uit je kracht of sterkte tonen, of meedoen 
met anderen. of verkeerde beïnvloeding. 
 
Maar Oorlog en haat, hebben die dezelfde basis, of zijn dat weer hele 
verschillende dingen. Oorlog, van een land, het is geen zaak waarbij de 
persoonlijke belangen spelen. ten minste ten zij de leider van een land zich 
persoonlijk in een oorlog wil betrekken. Maar dat gebeurt niet zonder oorzaak. 
 
Haat een gevoel dat meestal voortspruit uit een gebeurtenis die of vroeger of nu 
speelt, en die persoonlijke wrok gevoelens hebben veroorzaakt. Haat tegen een 
bevolkingsgroep komt voort uit beleefde gebeurtenissen uit een verleden van 
een heel volk. Zoals de haat tegen Duitsers na de tweede wereldoorlog. Toen 
wisten een hoop Nederlanders ineens de term moffen in de mond te nemen. 
Dat was niet zonder oorzaak. Immers de Duitsers hebben in de tweede 
wereldoorlog meegewerkt of zijn oorzaak geweest van nare dingen. 
 
Maar nu na zoveel jaar is dat ook een land waar ze net als wij een democratie 
hebben, en geen oorlog willen. 
 
Haat komt voort uit persoonlijk gekwetste gevoelens of belangen. En dat hoeft 
niet eens geuit te worden tegen diegene die het betreft. Iedereen die erop lijkt, 
of die ermee wordt geassocieerd kan net zo goed een mikpunt zijn. 
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Maar haat komt niet voort uit een gevoel dat zinloos is. Want gevoelens 
hebben meestal een oorzaak. 
En Oorlog komt meestal niet voort uit zinloze vergeldingsdrang, of 
veroverzucht. 
 
Behalve. 
 
Dat is een stelling die ik door de lezer wil laten invullen. 
 
Maar Oorlog is een weg naar vrede. en haat is een gevoel dat liefde als gevolg 
zou kunnen hebben. Immers na regen komt zonneschijn, en na onweer komt 
weer een tijd van zonneschijn. 
En als een land eenmaal zijn last gedragen heeft, en het in verval is. en het er 
uitgeteerd bij ligt. Dan valt er geen oorlog meer te onderhouden. 
Maar oorlog op die manier is een kwalijke periode. Want hoeveel mensen 
zouden niet willen dat er ver voordat er oorlog komt al een oplossing is die de 
vrede doet voortduren. 
Hoeveel mensen willen niet dat haat voordat zij tot ontbranding komt uitgewist 
wordt door een liefdevolle daad. 
 
Maar Oorlog en haat, zijn twee begrippen die pas in de toekomst als de religie 
gelijk heeft tot een zinloos begrip worden, of beter nog tot een begrip dat alleen 
in de geschiedenis bestaan heeft. 
 
Tot die tijd geven sommige religies en levens filosofieën aan dat we haat met 
liefde moeten beantwoorden, en dat we oorlog de vrede behoren te verklaren. 
 
Haat kunnen we met liefde beantwoorden door zoals een van de religies stelt. 
ons te laten raken, zonder ons te verdedigen, en ons alles af te laten pakken 
zonder het tegen te gaan, en zelfs nog de rest ook te gunnen. 
Ook een levensfilosofie zegt ons, een klap niet af te weren, en niet terug te 
slaan. 
 
Dat is natuurlijk heel moeilijk, en ik zeg erbij mij lukt het ook niet. Ik verdedig 
mij vaak genoeg. en ik ben vaak genoeg nog tot een boos antwoord te verleiden. 
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Maar hoe vaak zou het mogelijk zijn om eens niets terug te pareren, of scherp 
te zijn. 
Waarom willen we altijd als winnaar uit de discussie komen, waarom willen we 
het gelijk aan onze kant. Waarom willen we onze eigenwaarde behouden. Die is 
immers afhankelijk van andere mensen. 
 
Maar zulke moeilijke regels, zijn moeilijk als je ze als geheel bekijkt, en niet per 
gebeurtenis. Van de meesten van ons wordt niet verwacht om zoals een van 
onze voorbeelden Gandhi, zich keer op keer op straat in elkaar liet slaan uit 
burgerlijke ongehoorzaamheid dat te ondergaan. Maar onze taak ligt in ons 
dagelijks leven. 
Hoe vaak hebben we ruzie, hoe vaak hebben we een opmerking tegen iemand. 
Op die gebieden kunnen we wel onze aandacht richten op een geweldloze, of 
vriendelijke manier van omgaan met elkaar. 
En lukt het niet altijd. Dan geeft dat niets. 
 
Maar haat is ook van binnen je vormen naar een liefdevolle houding tegenover 
anderen. Je gedachten ook rein houden en puur. en je richten zelfs tegenover je 
vijanden op liefdevolle gedachten. Want er is een therapie die ons leert. Als je 
gedachten een bepaalde richting op gaan dan worden je gevoelens ook zo. Dus 
als je gedachten je al op die manier beïnvloeden en zelfs je gedrag beïnvloeden . 
Dan kun je beter aan de basis beginnen. 
 
Oorlog. Iedereen wil zonder. behalve diegene die er sterker, slimmer, rijker, en 
beter van worden. Maar is dat wel zo. Wil echt alleen de winnaar en diegene die 
er voordeel van heeft wel oorlog. Want hoeveel mensen die sterk zijn maken 
zich hart voor goede doelen. En dan bedoel ik met sterk diegene die zich kan 
redden in de samenleving, en misschien zelfs wel diegene die aan de top staan. 
Hoeveel mensen zijn er die sterk zijn en zich sterk maken voor anderen die 
onderaan de samenleving staan. 
 
Maar hoeveel mensen denken er gewoon op een nuchtere manier over na, en 
denken helemaal niet over het veranderen van hun gevoelens, of gedachten. En 
doen gewoon wat op hun pad komt. En houden het bij de eenvoudige dingen. 
Want een oorlog win je niet in je eentje, en verlies je ook niet in je eentje. 



 

46 
 

En haat dat komt ook niet zo vaak voor, en anders heeft het wel een oorzaak. 
 
En hoe vaak zijn er geen mensen die idealen hebben, van een geweldloze 
samenleving, en tijdens hun leven erachter komen dat ze erop stuklopen. Dat 
andere mensen er niet zo hard aan werken, of hun niet begrijpen. En hoeveel 
mensen zijn er niet die belangen hebben die hun niet toestaan zich er hard voor 
te maken. 
 
Toch blijft er wel een reden om liefdevol met je medemensen om te gaan. Want 
wie goed doet, goed ontmoet. Door je zelf liefdevoller op te stellen, zullen 
andere mensen zich ook liefdevoller naar jou toe opstellen. 
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Verliefdheden. 
Ik ben verliefd geweest in mijn leven. 
Veel mensen, of je man bent, vrouw bent, of je gekleurd bent of niet. 
Of je sterk bent, of slap. Dik of dun.  
Bijna iedereen is in zijn of haar leven wel eens verliefd geweest. 
Ik ook. 
Hoe vaak zijn er niet mensen geweest die verliefd waren en te verlegen waren 
om het duidelijk te maken. 
En hoe vaak is het niet dat een verliefdheid leidt tot een huwelijk. 
verliefdheid, zit dat in het lichaam, heeft het een biologische oorzaak. 
Of is het iets van de ziel. een spiritueel gegeven zou je haast zeggen. 
Als het biologisch is, dan zou er in je hersenen een gebied zijn dat ontvankelijk 
is voor hoe mensen zijn, hoe ze doen, maar ook hoe ze eruit zien. Met bij 
iedereen weer gedeeltelijk andere samenstelling. 
Maar het gevoel lijkt bij iedereen hetzelfde te zijn. 
Of zouden er meerdere vormen van verliefdheid zijn. 
Bijvoorbeeld dat je hart sneller gaat kloppen, dat je bloed sneller gaat stromen, 
dat je een gevoel in je buik krijgt, en dat je weet deze persoon betekent iets voor 
mij. 
En dat je gaat verlangen naar die persoon. Je wilt elke keer bij hem of haar in de 
buurt zijn. 
Maar verliefdheid hoeft zich niet altijd zo zichtbaar te uiten, het is natuurlijk de 
enige vorm waarover zoveel wordt gezongen en geschreven. 
Maar soms is verliefdheid ook een gevoel dat je goed met elkaar overweg kan. 
Dat je de ander zonder hem of haar te kennen vertrouwt. Dat je jezelf durft te 
zijn. Dat je geen gevoelens of gedachten hoeft voor te wenden. Dat je ook in je 
gedrag alles mag laten zien. bijvoorbeeld onzekerheid. 
Dit noemen mensen meestal geen verliefdheid. Immers het is geen bijzondere 
manier om op iemand te vallen. 
Maar het is wel een betrouwbare manier om dan elkaar in vertrouwen te nemen. 
Want dit laatste gevoel wordt alleen opgewekt als iemand ook echt te 
vertrouwen is. 
Intuïtie? 
Misschien. Maar het kan ook een lichamelijke congruentie zijn, om dat woord 
is te gebruiken. Je hoeft niet blind van verliefdheid te zijn. Maar meestal 



 

48 
 

bespreken mensen hun verliefdheid met zulke mensen. 
 
Eigenlijk zijn mensen voortdurend blind voor alles om zich heen, immers wat 
mensen zoeken weten ze nog steeds niet te vinden. 
Ze zoeken naar een succesvolle baan, naar vrienden, naar contact. Maar ze 
zeggen altijd verder te blijven zoeken. Vinden doen ze het niet. 
 
Waar mensen naar zoeken is; als ze getrouwd zijn een tijd waarin ze vrijheid 
hebben. Als ze vrijgezel zijn een goede huwelijkspartner. 
Als ze jong zijn op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes, of goede cijfers. 
Als ze oud zijn zoeken ze zelfs nog. 
 
Wat is verliefdheid dan als je je leven lang zoekt, en verliefdheid meestal maar 
een beperkte tijd duurt. Ik heb nog nooit een oude bejaarde gehoord die 
getrouwd was dat zijn of haar partner uiteindelijk hem of haar meer ongeluk 
heeft bezorgd als geluk. Immers dan waren ze uit elkaar gegaan. 
 
Maar verliefdheid blijft niet je leven lang. En om je daarop te richten als het 
enige dat je zoekt. Dan ben je driekwart van je leven ongelukkig. Immers 
verliefdheid is niet alledaags. je wordt het niet op iedereen. 
 
Verliefdheid is een voorbode voor een tijd van onbezorgd genieten van elkaar. 
Tenminste als de andere de zelfde gevoelens deelt. 
 

Maar verliefdheid is niet alleen maar dat je een ander in je leven toelaat. 

Maar het betekent ook dat je waarde hecht aan elkaar. of aan diegene 

die je aandacht heeft. 

 

Als verliefdheid altijd wederzijds was, dan zouden er veel meer 

gelukkige mensen zijn. 

Als verliefdheid altijd zou leiden tot een goed huwelijk dan zouden er 

veel meer gelukkige mensen zijn. 

Als verliefdheid zou leiden tot geluk. 

 

Wat zou er gebeuren als verliefdheid alleen maar een gevoel is, wat je 
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baseert op schoonheid en gedrag. En het niets zegt over de ander maar 

alleen over jezelf. 

 

Ik kan kiezen tussen twee dingen. Of ik kies ervoor mijn gevoelens te 

volgen en te wachten totdat er een liefde is. 

Of ik negeer mijn gevoelens en ik leef puur rationeel. 

 

De eerste kies je als je wacht op een ideale geliefde. Die als je die vind 

je gelukkig zal maken. 

De tweede relativeert alle gevoelens, en ontneemt ze hun waarde. Of 

althans ze zijn niet altijd redelijk. 

 

Maar het gevoel houdt meer in als alleen liefde en haat. Je kan ook 

boos, blij, bedroefd, zijn en angst is ook een reëel gevoel. 

 

Gevoelens, je hoeft ze alleen te volgen als je er gelukkig van wordt. 

Dat is wat de meeste mensen eigenlijk volgen. Als ze negatief zijn is het 

een reden om ze weg te willen hebben. 

Als ze positief zijn dan mogen ze. 

 

Liefde is vanzelfsprekend als je lang wacht. Want des te langer je wacht 

des te groter de kans dat je er een tegenkomt. 

 

Liefde is iets dat je hindert want je kan niet meer intellectueel handelen. 

 

Liefde is de motor achter de samenleving, als het er niet was was er 

geen nageslacht. 

 

Liefde is onberekenbaar. ze is er soms maar niet als je haar nodig hebt. 

 

Dat zijn uitspraken die ik gehoord heb van anderen. 

Wat ik zelf denk is dat echte verliefdheid, het gevoel met de ander 

verbonden te zijn, en van nature je open opstelt, en eventueel in de 

nabijheid je ook hormonen krijgt. vlinders in je buik. Dat het zeldzaam 

is. En dat het meestal alleen gebeurt als je je ware liefde vindt. En dat 
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moment kan je niet uitnodigen, en kan je ook niet bewerkstelligen door 

zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. 

 

Ware liefde vind je pas als je er klaar voor bent. 

Als je persoonlijke ontwikkeling het toelaat. 

Als het toeval je het gunt. 

 

Of zou het wel uit te nodigen zijn, zouden mensen er wel iets voor 

kunnen doen. 

Wat ik zelf vermoed. Ik spreek het niet uit, maar ik schrijf het hier. 

Als je ervoor zou bidden, dan zou je misschien vanuit de hemel een 

beetje hulp krijgen. 

Dan is de kans misschien groter dat je je ware liefde vindt. 

Maar dan ben ik meer een priester die iets zegt over hoe je een liefde 

moet verkrijgen die je leven bij je blijft, als een nuchtere wetenschapper 

die het gevoel liefde beschrijft. 

 

Liefde, en verliefdheid, en ware liefde. 

Er wordt veel over gezongen, en het komt in veel films weer terug. 

Het blijft een favoriet van de meeste mensen. 

Toch geeft haast niemand tips hoe je je ware liefde kunt verkrijgen. 

alleen mystieke uitlatingen zoals: 

Wanneer je er klaar voor bent dan komt het. 

Wacht er maar op. 

Je hoeft er niets voor te doen. 

 

Aardige opmerkingen. Maar voor diegene die op zoek is, toch een 

verlangen niet stilt. 

 

Wat ik zelf vind van verliefdheid. Het is een onnuttige bezigheid om er 

achteraan te jagen. Je kan beter het leven proberen serieus te nemen, en 

er wat van te maken. In goed opzicht. Dan om met je hoofd voortdurend 

in de hemel op zoek te zijn naar verliefdheden. Als je echt verliefd bent, 

geniet er dan van. en zorg dat het standhoudt. 

Als je het niet bent. Dan kan je het beste je leven serieus en op een 
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goede manier leven. En als je oud bent en je hebt nooit een moment van 

verliefdheid gekend dan heb je een goed leven geleidt.  

 

Verliefdheid. een toevalstreffer als je die tegenkomt zonder er zelf naar 

op zoek te zijn. Maar een toevalstreffer komt niet zelden zonder 

oorzaak. 

Dus probeer haar te verwerven door ook de omstandigheden te 

verbeteren. 

Niet door naarstig op zoek te gaan naar de ware liefde. Maar door je 

karakter zo te maken dat mensen verliefd op je zouden kunnen worden. 
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Het ideale rechtsstelsel 

Hoe zou een ideaal rechtsstelsel eruit zien, is dat zoals in dit land dat rechters, 
advocaten en aanklager en getuigen betrokken zijn bij een proces. 
Is dat als er bewijs is gevonden voor een misdrijf en dat wordt beoordeelt door 
een rechter. Of is dat zoals in andere landen gebeurt met een jury. En hebben 
advocaten zoveel macht dat ze iemand die schuldig is vrij van straf kunnen 
spreken. Of, blijft een misdrijf een misdrijf, en heeft de rechter daar een 
onpartijdig oordeel over. 
 
De ideale rechtspraak is natuurlijk dat waargebeurde misdrijven op een manier 
berecht worden die bij iedere zaak die gelijkwaardig is op dezelfde manier 
gebeurt. 
 
Advocaten vind je er veel, en alleen rijke mensen kunnen de beste advocaten 
betalen. Arme mensen kunnen meestal niet de kosten opbrengen. Maar daar 
zijn regelingen voor. 
 
Mijn ideale rechtssysteem is niet de manier waarop deze samenleving zijn 
rechtspraak samenstelt. Maar is er een van onderzoek naar waarom het gebeurt 
is. Soms zit er een emotie achter, bijvoorbeeld boosheid, of angst, of paniek. en 
soms is het pure kwaadwillendheid. 
Als er een emotie achterligt, heeft die meestal oorzaken in andere 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld wraak die je wilt uitvoeren. of mishandeling zodat 
de crimineel zelf ook denkt dat te mogen doen. 
 
Rechtspraak zonder rechters is niet mogelijk, maar om rechtspraak te zien als 
een soort strafwetgeving. Is ook niet geheel juist. 
 
Want wat ik geloof is dat criminaliteit voortkomt uit een mate van 
tekortkoming om jezelf te handhaven. Dat kan doordat de omstandigheden zo 
zijn dat behoeften niet op een normale manier vervulbaar zijn, of doordat er 
gebeurtenissen aan ten grondslag liggen. 
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Ik zou dan liever zien dat criminaliteit als ziekte wordt gezien, dan als een 
kwalijke zaak. Immers criminelen hebben dezelfde kenmerken die ze tot mens 
maken als iedereen. 
En staat er ook niet in sommige heilige boeken dat je als je slachtoffer bent je 
het mag vergeven in plaats van wraak uit te oefenen. 
Dat heeft als betekenis dat je haat met liefde beantwoordt. 
Maar dat is natuurlijk mooi gezegd dor iemand die nog nooit een ernstig 
strafbaar feit heeft meegemaakt.  
 
Rechtspraak zoals die eigenlijk hoort te zijn, hoort bepaalde normen en 
waarden te volgen. Zoals dat de beklaagde zichzelf mag uitspreken over hoe hij 
ertoe is gekomen, wat de oorzaken ervan zijn, en het recht zou mogen hebben 
om zijn berouw uit te drukken tegenover de slachtoffers. En als dat in 
voldoende mate blijkt dat het tot strafvermindering leidt. 
 
Rechtspraak zoals die in dit land gevoerd wordt, zou ik graag zien dat 
criminelen niet zo'n groot stigma krijgen , of geen smaad krijgen. Want als je 
op tv bent, met wie je bent, en waar je voor bent veroordeelt. Het lijkt me niet 
prettig om geconfronteerd te worden met het stempel dat je dan krijgt. 
Ik zou liever zien dat criminelen of ze nou weinig of veel straf verdienen, op een 
anonieme manier behandeld worden. Ik bedoel ermee dat niet iedereen ziet wat 
je hebt misdaan. 
 
Anders lijkt het een beetje op de praktijk van zoals het in de middeleeuwen 
ging, dat het publiek zich staat te vermaken bij een beul die een straf uitvoert. 
 
En om goed gedrag te bevorderen, zou ik dat gedrag belonen door 
strafvermindering of kwijtschelding. 
 
En door criminaliteit als ziekte te zien, wordt het behandelbaar door mensen 
die geschoold zijn om gevoelens van anderen te herkennen, en te kunnen 
behandelen door daar door een soort psychotherapie mee om te gaan. 
 
Immers ieder mens is tot voelen in staat, en ieder mens heeft enig besef van de 
werkelijkheid. en als mensen open staan voor het weergeven van hun eigen 
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ervaring. Dan is het behandelbaar en kan het als ziekte gezien worden. 
 
Criminaliteit is niet het pure kwaad dat er is. Het is een ziekte de voortkomt uit 
eerdere gebeurtenissen. Een jeugd die niet gelukkig was bijvoorbeeld. Of je 
komt in je jeugd voorbeelden of idolen tegen die zelf ook zo waren. Of je kreeg 
de raad om je zo op te stellen. 
 
Maar totdat er een veilige therapie voor is gevonden die afdoende helpt mag het 
gewoon een strafwetgeving blijven die de burger beschermt tegen herhaling van 
de misdrijven, en die de crimineel in een omgeving laat zijn waar hij het niet 
kan herhalen. En om de crimineel te overtuigen dat het geen toelaatbaar gedrag 
is. 
 
Dit artikel is mijn mening als mens, en ik heb ook tekortkomingen dus kan ik 
een verkeerde visie hebben. 

Hoe kunnen mensen liefde ervaren. 

Soms hoor je wel van mensen die in oorlogstijd dienen, en in een ver land 
verliefd worden op een meisje of vrouw. En daar dan blijven, die als het ware 
deserteren. (ten minste als het een meisje of vrouw van de tegenstander is) 
Soms hoor je ook wel van mensen die met een buur trouwen. 
Je hoort van mensen die niemand vinden om mee te trouwen. 
En je hoort van mensen die een aantal huwelijken achter elkaar beleven. 
Je hoort van mensen met leeftijdsverschil, soms van 10 of 20 jaar jonger, tot 10 
tot 20 jaar ouder. 
Je hoort van mensen die hun partner vinden door een vakantie, of via een 
internetwebsite. 
Alles is mogelijk lijkt het wel. 
Verliefdheid gaat over grenzen heen, en kan blokkades tegengaan. 
Maar hoe vind je verliefdheid, hoe kan je zorgen dat je een liefde vind, 
Want sommige mensen ervaren meerdere keren in hun leven of in korte tijd dat 
ze verliefd zijn, en sommige mensen ervaren nooit zulke gevoelens. 
Kan je liefde zelf opwekken. Of komt het altijd door toevallig bij de juiste 
persoon in de buurt te zijn. 
 
Liefde tussen mensen is soms liefde op het eerste gezicht, en soms is het dat 
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liefde groeit tussen mensen. Door jarenlang met elkaar om te gaan. of een aantal 
maanden, leer je de goede kanten van de ander kennen, en leer je elkaar te 
waarderen. Leer je respect voor elkaar te hebben, en leer je om de ander 
tegemoet te komen in zijn tekortkomingen. 
 
Liefde op het eerste gezicht, als je daar goed mee omgaat, vraag ik me af wordt 
het dan een stabiele liefdesrelatie, of leer je dan de fouten van de ander door een 
vergrootglas te zien na een tijdje. 
 
Het beste is het nog als liefde een diep gevoel van verbondenheid is, die 
standhoudt zolang je bij elkaar bent, en zolang je nog niet door de dood van 
elkaar gescheiden bent. 
 
Liefde, je voelt het voor meerdere dingen. Niet alleen voor een liefde die je 
leven deelt, maar ook voor je familie, voor je vrienden, en ook anderen kunnen 
je liefde opwekken. Bijvoorbeeld iemand die je vertrouwt en die je je diepste 
zorgen en problemen kan vertellen. sommige noemen dat een hartsvriendin, of 
een trouwe vriend. Of als het iemand is die dat werk als beroep doen kan het 
die vorm aannemen.  
 
Liefde, soms zoek je ernaar en kan je het niet verkrijgen. Het laat zich niet 
uitnodigen door er hard naar te zoeken. Behalve als je het zelf toont, en die 
gevoelens naar anderen uitdraagt. Als je goede vrienden zoekt, probeer dan zelf 
een goede vriend voor anderen te zijn. Zoek je iemand om je leven mee te delen, 
probeer dan zelf voor anderen de kenmerken van een ideaal te zijn (iedereen 
weet hoe zijn ideale geliefde hoort te zijn) Probeer het ideaalbeeld dat bij jouw 
sexe hoort te verwerkelijken. Wil je een zorgzame vrouw, probeer dan zelf die 
kwaliteiten te hebben die vrouwen die zorgzaam zijn graag zouden willen zien. 
 
Het is niet mogelijk om je karakter te veranderen, maar het is wel mogelijk om 
je gedrag tot op zekere hoogte aan te passen. 
 
Liefde, niet iedereen is op zoek naar een relatie, sommigen hebben al een goede 
relatie, anderen hebben een andere vorm gevonden om hun leven vorm te geven. 
En sommigen willen vanwege emotionele pijn of een verleden geen relatie meer 
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aangaan. 
 
Die mensen voelen zich vaak alleen, en weten soms niet hoe ze hun dag moeten 
doorkomen. Dat kan soms een tijdje duren voordat je weer zin krijgt in het 
leven. 
 
Mijn idee bij liefde is dat ik Jezus Christus en God bidt om mijn keuze van 
goede raad te voorzien. En om mij te wijzen op wat ik zou kunnen betekenen 
voor anderen. 
Mijn gevoel bij liefde is, dat liefde niet alleen uit verliefdheid bestaat maar ook 
uit bewondering, eerbied, hoogachting, respect, en ook vriendelijkheid. En als je 
die zelf geeft dan krijg je die ook terug van mensen. 
 
Daardoor heb ik geleerd om niet op zoek te gaan naar verliefdheden maar ze 
zelf om te vormen naar een algemene houding van vriendelijkheid. 
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De weg ten leven. 
 
Dat is voor iedereen anders. De ene vind zijn leven geweldig als hij zijn werk 
heeft, en daarnaast in de natuur wandelt. Een ander vind het geweldig om de 
hele week niets te doen. en een derde vind het fijn om een gezin te hebben en 
daarvoor te zorgen. 
Maar Wat heeft dat te maken met de weg ten leven. 
Wat betekent het eigenlijk om te leven. Ieder mens vraagt zich dat wel eens af. 
Sommige mensen vragen zich dat vaker af, bijvoorbeeld als je in een depressie 
zit. En sommige mensen waarbij alles goed gaat leven alsof het vanzelfsprekend 
is. Maar ook die mensen hebben zo hun tijden dat ze het wat minder goed 
hebben. 
Leven. Voor mij betekent het dat ik mijzelf kan ontplooien zoals ik dat zou 
willen. 
bijvoorbeeld door in mijn omgeving mensen te hebben waarmee ik 
vriendschappelijk contact heb. Mensen die aardig tegen je zijn, dingen voor je 
over hebben. En ook dat je je interesses kan hebben. Bijvoorbeeld in mijn geval 
boeken. Dat ik boeken kan lezen die mijn kennisniveau verrijken. Die mijn 
dorst naar wijsheid lessen. En dat ik ook de mogelijkheid heb om mezelf van 
waarde te vinden. Door het doen van een studie aan de universiteit. Dat is wat 
ik van het leven vindt. 
Andere mensen vinden andere dingen in hun leven belangrijk. 
Maar de weg ten leven wordt in religies en levensbeschouwelijke organisaties 
meestal beschreven als een aantal leefregels, die als je ze volgt je een gelukkiger 
leven hebt. een leven dat jezelf zin geeft. een leven waarbij je je zinvol voor de 
samenleving voelt. Want sommige dingen als je die in je leven zou doen of 
verwerken. stel dat je ze bewust in je leven zou inbrengen zouden je kunnen 
schaden. Mensen die zich bijvoorbeeld niet aan de wetgeving houden, in kleine 
mate vinden mensen het meestal niet zo erg. Maar ergere dingen zijn meestal 
wel een reden om jezelf schuldig te voelen, of bang te worden van de 
samenleving, om jezelf buitengesloten te voelen. Jezelf van minder waarde te 
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vinden. Het leven krijgt dan in plaats van de kleur van het daglicht van buiten, 
een kleur van een donkere onweershemel. Waarbij het de symboliek ervan is die 
ik bedoel. Dat je je ook bij alles wat je doet onprettig voelt en onbehaaglijk. 
Maar de meeste erge misdadigers die er zijn, die hebben meestal al in hun jeugd 
met een nare tijd te maken gehad. Soms komt zoiets niet tot stand puur door 
hun eigen fout. Een weg ten leven bestaat uit het volgen van leefregels. Is dat 
alles wat ik zeg.  
Nee leefregels kan je alleen volgen als je begrijpt welke wijsheid erachter zit. Als 
je begrijpt dat leefregels ervoor zijn om een bepaalde maat aan te geven 
waarbinnen je kan blijven, en waarbij je een soort veiligheid hebt. 
In bepaalde religieuze stromingen is het gebruikelijk om hele strenge regels te 
hebben. Waar je elke dag en elke seconde aan moet denken. Dat is voor die 
religieuze stromingen heel normaal. Maar voor de meeste Religies, en 
levensfilosfieën zijn normale regels op gesteld, die als je ze naar kunnen 
probeert te volgen je de veiligheid van die wijsheid die eraan ten grondslag ligt 
biedt. 
Naarmate je vordert in je leven leer je die regels meer te integreren in je leven, 
en kan je er makkelijker mee omgaan, en leer je begrijpen waarom ze zo zijn 
vorm gegeven. 
Leefregels die in de meeste religies en levensbeschouwelijke stromingen 
voorkomen zijn bijvoorbeeld. Kwets geen levend wezen, of door geen wezens. 
Lieg niet, en geen seksueel immoreel gedrag. Steel niet. En neem geen stoffen 
tot je die je verantwoordelijkheids- besef ontnemen, of je bewustzijn om je 
verstandig te gedragen, zoals drugs of alcohol (dat laatste komt niet in elke 
religie naar voren). 
De weg ten leven bestaat natuurlijk uit meer als alleen leefregels, maar als je 
volgeling wordt van een bepaalde richting dan wordt er van je verwacht dat je 
probeert zoals in de heilige boeken, of in de boeken van grondleggers 
beschreven staat de regels of wetten die erin staan probeert te volgen. 
 
Maar zoals ik de weg ten leven zie, is vanwege mijn tekortkomingen misschien 
niet geheel juist, of zoals die volgens de echte vertegenwoordigers van de 
verscheidenheid aan religies en levensbeschouwelijke tradities zouden zijn. 
Het is een soort van beschrijving van hoe ik de achtergrond van waaruit die 
leefregels zijn opgesteld begrijp. 



 

59 
 

 

Verliezen van je status als mens.  
 
Wat bedoel ik ermee. Mensen zijn mens zolang ze geacht en gerespecteerd 
worden door hun omgeving. Maar ook door je identiteit als burger te 
behouden. Mensen hebben als ze geboren zijn in een land een speciaal 
burgerrecht. Ze mogen in dat land wonen, ze mogen genieten van hun rechten. 
Bijvoorbeeld recht op bescherming tegen misdrijven, recht op educatie. En zo 
nog meer rechten. Tegenover de plicht om bij een werkzaam leven belasting te 
betalen, en je aan de wetgeving te houden. 
Wanneer verlies je nu je status als mens. Is dat als we ons burgerrecht verliezen. 
Mogen we dan niet meer mens zijn in dat land. Is het als we door iedereen 
gehaat worden en vervolgd worden. Als niemand ons aardig vindt, bijvoorbeeld 
als we in de gevangenis zitten. Wat is ons recht als mens op zich. Mogen we 
verwachten dat we ook als we in landen zijn waar geen wetgeving is, en geen 
burgerrechten zijn we toch ons menszijn niet kwijtraken. Je hoort wel eens de 
uitspraak mensen die God nog Gebod erkennen. In landen waar geen wetgeving 
is. Zouden mensen daar lukraak leven, zou niemand daar veilig zijn. Of zou 
daar een soort recht van de sterkste zijn. Of het recht van diegene die de gladste 
tong heeft. 
Je status als mens verlies je in meerdere of mindere mate als je faalt in ogen van 
je medemens. Als je gedrag vertoont dat niet menselijk is. 
Dictators en Heersers die heersen op zo'n manier dat burgers die niets misdaan 
hebben erbij omkomen. Mensen die wrede dingen doen. Mensen die oorlogen 
ontketenen. Mensen dus die op een bepaalde manier niet hun gevoel gebruiken. 
Want als mens heb je ook medelevende gevoelens als je iemand in nood ziet, 
ook al durf je niet altijd tot actie over te gaan. Als mens ervaar je ook nabijheid 
met anderen. Van wie je houdt. Hen zou je voor geen goud kwaad aan willen 
doen. Of mensen die je hoogacht, die wil je ook geen kwaad aandoen. 
Maar hoe zit het met de mensen die je onaardig vind omdat ze jou onaardig 
bejegenen. Hoe zit het met de mensen die door bureaucratische regels je 
inkomen lager maken, of zelfs wegnemen. Daarmee verlies je ook voor een 
gedeelte je status als mens. Want de mens bestaat uit alle onderdelen van zijn 
leven. Niet alleen wie je echt bent, je lichaam, je ziel, je geest. Maar ook je leven 
in het geheel, je hobby's, je werk, je vrienden, je wederhelft of je ouders. je 
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kinderen. 
Als je een van die onderdelen verliest. Verlies je ook een gedeelte van je status. 
Mensen zeggen heel vaak dat ze ongelukkig zijn met hun leven, en dat het niet 
gaat zoals ze willen. Bijvoorbeeld ze willen promotie op hun werk, ze willen een 
nieuwe auto. sommigen willen heel weinig alleen een goede dag hebben. of 
Gezondheid. 
Iedereen is op zoek naar Status. Maar niemand heeft dezelfde status als ieder 
ander. Daarin is niemand gelijk. Ieder streeft andere dingen na, en ieder heeft 
andere voorkeuren. Als je in een land woont, dan heb je als burger in sommige 
landen recht om van het geld wat je verdient of krijgt je leefomgeving in te 
richten, of daar leuke of nuttige dingen mee te doen. In sommige landen echter, 
hebben mensen dat recht niet. En hebben ze ook geen inkomen. Daar is het 
tekort aan alles dat nodig is om een leven zoals wij dat normaal vinden groot. 
Een tekort dat ontstaat door een milieu dat weinig oplevert, Of door een 
regering die andere belangen heeft. Of door onbereikbaarheid. Elk land dat een 
rechtvaardige regering zou hebben, zou de kans hebben om hun land tot een 
welvaartsniveau te ontwikkelen dat gelijk is aan het onze. 
Een stelling die ik niet kan bewijzen. Maar dat zou wel bewijzen dat milieu en 
onbereikbaarheid geen geldige argumenten zijn om een land tot armoede te 
brengen, of te laten zijn. 
De status als mens, is afhankelijk van het land waar je woont, is afhankelijk van 
wie je bent in de ogen van anderen. Is afhankelijk van wat je bezittingen zijn. 
Die status wordt door heel veel mensen nagejaagd en ze hebben er veel voor 
over om daar verandering ten positieve in aan te brengen. 
Wat gebeurt er als we Status zien als een begrip die je toebedeelt krijgt bij 
toeval, of bij genade. Als we zeggen het is de voorzienigheid, of het is wat me 
toekomt. In plaats van ik heb het zelf verworven kijk maar hoe hard ik werk.  
Want andere mensen zeggen misschien hetzelfde, maar hebben niet zo'n 
uitmuntende status. Er zijn mensen die hard werken, die veel toebedeelt krijgen, 
en er zijn mensen die hard werken die weinig toebedeelt krijgen. In tijd 
investeren ze misschien evenveel, in moeite misschien ook. Maar ze krijgen niet 
dezelfde dingen toebedeelt. 
Onze status als Mens is dus afhankelijk van wat we toebedeelt krijgen. Van de 
voorzienigheid, van de samenleving. Immers de samenleving gunt ons wat wij 
bezitten. Zowel de zaken die we zelf aanschaffen met behulp van ons inkomen, 
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als de vrienden die we vinden, de wederhelft of de kinderen. 
Onze welvaart is dus afhankelijk van de mate waarin ieder de juiste toebedeling 
krijgt en er kans is om bij gelijke inspanningen gelijke inkomsten te verkrijgen. 
Want waar we in de wetgeving streven naar een gelijke strafmaat voor iedere 
misdadiger. Streven we in ons werk naar het hoogste loon, en streven we in 
onze bezittingen naar de meeste luxe. of de grootste rijkdom. 
Nu ga ik over op een andere theorie. 
In de oosterse visie, is je status als mens niet afhankelijk van al die zaken. 
Of je veel bezittingen hebt. in het oosten zeggen ze, het gaat om wie je bent, 
Je vrienden of je kennissen. Die zeggen alleen iets over hoe je omgaat met 
mensen. Dat ben je niet wezenlijk. 
Uiteindelijk gaat het om wie je in wezen bent. Als handelend persoon, als 
persoon of als mens die tot actie overgaat. Diegene die alle vruchten van de 
daden geniet. En die alles ondergaat wat het leven hem of haar brengt. 
Zo zien we ook in andere visies terug wat de oosterse visie ons zegt. 
De mens heeft een status als mens omdat hij is geboren als mens. En heeft alle 
kwaliteiten, en talenten gekregen om ze ten dienste van de samenleving in te 
zetten. Waarbij je af moet zien van persoonlijke belangen om je status te 
verhogen. 
En dat je moet afzien van een onrechtvaardige beloning. of inkomen. 
Immers Veel mensen doen hetzelfde werk, maar als al die mensen hetzelfde 
zouden krijgen, zou er geen ruzie meer zijn over wie het meeste waard is. Zou 
er geen streven meer zijn om het meeste te verdienen. Het inkomen zou voor 
gelijk zijnde werkzaamheden, of gelijk zijnde moeite gelijk behoren te zijn. 
Er speelt natuurlijk wel mee dat je ook kennis verwerft en vaardigheden 
verwerft. Maar zijn die zoveel waard dat de een 3 huizen kan bezitten, en dat de 
ander een kleine woning bezit. 
Je Status als mens is afhankelijk van wat je toebedeelt krijgt uit genade van de 
voorzienigheid. Je status als mens is afhankelijk van in welke mate je bijdraagt 
aan de samenleving. 
Een westerse visie op je status als mens, is dat diegene die het slimst is, het 
meeste krijgt. Want wie het slimst met geld omgaat, verdient het meeste. 
Maar een betere visie is om niet het slimst om te gaan met geld, maar het meest 
in overeenstemming met je medemensen te leven. Je status als mens is 
afhankelijk van andere mensen. Dus als je andere mensen betrekt bij je leven. 
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Door bijvoorbeeld ook wat je toebedeelt krijgt te delen met hen die bijna niets 
toebedeelt krijgen. 
En te delen wat je hebt met hen die minder geluk hadden in hun leven. 
Want Als je je status ziet als een toebedeling vanuit de voorzienigheid, weet je 
ook dat het je weer afgenomen kan worden, en weet je ook dat anderen in 
dezelfde positie zitten. En een betere investering als je medemens is er niet. 
Niet omdat je het terugkrijgt en met rente. Nee want je medemens blijft 
misschien arm en gebrekkig. Maar omdat de samenleving als geheel er 
gemiddeld op vooruit gaat. Het gemiddelde armoedepeil gaat omhoog. Het 
gemiddelde aantal mensen die niet geholpen worden wordt minder. Als we zo 
vechten voor een samenleving dan hebben we misschien een ideale wereld 
waarin armoede geen begrip meer is, en gezondheid en gezondheidszorg een 
vanzelfsprekend begrip is. 
En als we dan als samenleving werken aan een rechtvaardige toebedeling aan 
ieder wezen. Dan hebben we als samenleving onze status als mensheid 
verworven. 
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Wat is Religie 

 
Is religie een manier om om te gaan met het leven. Is het een aanvulling op de 
dagelijkse bezigheden. is het het afkopen van zonde, en van slechte daden. 
Is het je geweten goedpraten. Is het toenadering tot een projectie. 
Is het een surrogaat voor de ouderliefde die je in je jeugd gehad of gemist hebt. 
Of is het een verbinding en een zingeving met behulp en in eerbied voor een 
hogere macht.  
Religie, is het verzonnen door slimme stervelingen die de massa in bedwang 
wilden houden. Zoals in Plato staat beschreven bij enkele kenmerken van 
religie. Is het zoals de psychologie wel eens beweert een manier om je gevoelens 
en je gedachten te leiden. Is religie een manier van omgaan met de 
werkelijkheid. Om alle Pijn, Verdriet, en Moeite te boven te komen. 
Religie is meer dan dat als het mijn mening moest zijn. 
Religie is het je afkeren van de slechte kant van de samenleving, waar mensen 
elkaar in mindere of meerdere mate schade doen om in leven te blijven. Of juist 
om er genot of een soort kick door te beleven. 
Religie is het je toewenden tot een Hogere Macht, In elke religie heeft hij zijn 
eigen naam. In de mijne heet hij soms God, Soms Vishnu, soms Allah, soms 
simpel de Almachtige. Maar hoe heet die Hogere Macht echt. Heeft hij maar 
een naam, namelijk die van een religie zoals meestal wordt onderwezen door 
onze religieuze dienaren. De Hogere macht, is die bij veel namen te noemen, is 
die macht een naam die maar aan een religie toebehoort. 
Wat ik vind, is dat God of de Hogere Macht, de Almacht zich bij vele namen 
laat noemen, en dat elke volk die zijn eigen taal heeft, zijn eigen naam eraan 
heeft gegeven. En daar ook het recht op heeft. En als dan die naam geen 
beloften waar kan maken, dan blijkt het snel genoeg. Want elke Hogere Macht 
die door religies wordt beloofd heeft wel een aantal beloftes gedaan aan de 
mensen, en nagelaten. 
Zo is het bijvoorbeeld in het christendom, dat wie bidt ontvangt, en wie vraagt 
die krijgt. Maar bij andere godsdiensten vinden we dezelfde beloften terug, 
alleen in iets andere vorm. Heet het bij het hindoeisme ook niet dat je bevrijdt 
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wordt als je je overgeeft aan hun god. En gebeurt dat in de Islam niet precies 
hetzelfde. 
Zouden we daarom onze God uitverkiezen tot de enige, en de andere religies 
bestrijden. Ik denk dat Al die verschillende Goden. dat het eigenlijk maar een 
god is. die voor elke religie, een openbaring via iemand die hem lief was heeft 
gegeven, en dat het de mens is geweest die het op een bepaalde manier heeft 
doorverteld en op schrift heeft laten schrijven. En dat wij mensen pas verschil 
maken in wie de ware god aanbidt. 
 
Er is dus maar een God, en maar een Religie. Maar die zijn verscheiden bij onze 
mensen. Als we dus een religie beoefenen, mogen we ons dus richten op onze 
eigen God. en hoeven we niet naar een betere God te zoeken. Want elke God in 
elke Religie die beschreven staat als de Almachtige is dezelfde als in elke religie. 
En is overal de Almachtige. Pas als gebeden niet meer worden verhoord, en als 
leefregels moeilijk zijn na te leven, we niet de genadevolle toewending van God 
ervaren. mogen we twijfelen aan ons geloof. Want ons geloof is vooral iets dat 
we tijdens ons leven opbouwen. We hopen allemaal op verlossing. Maar als 
bijvoorbeeld in het christendom beloofd wordt dat mensen worden beoordeelt 
op hun daden, zie de gelijkenis van het laatste oordeel over de bokken en de 
schapen. en over de barmhartige sameritaan. Dan verwacht onze God net zoveel 
van ons als bijvoorbeeld in het hindoeisme of in de islam. Want daar vinden we 
dezelfde leefregels terug. 
 
Als onze God nou na vele jaren niet heeft gereageerd, waarom zouden we dan 
nog geloven. Is het vanwege onze verlossing dat we geloven. Dan zouden we 
ook kunnen kiezen om op ons doodsbed tot bekering te komen. Is het vanwege 
de kerk waar ze een hechte gemeenschap hebben. Dan kom je vanzelf tot 
bekering immers als mensen iets goeds hebben gesmaakt gaan ze op zoek naar 
de bron, en komen dan uit bij de drie-eenheid. 
Geloven betekent persoonlijke omgang met God. Een omgang die uit rituelen, 
bidden, en dienstbetoon kan bestaan afhankelijk van welke religie we beoefenen. 
Maar religie is meer als alleen de handelingen plegen, het is met je hele gevoel 
en je hele hart in je geloof te staan. Er vol voor gaan. En dat kan alleen als je 
ook antwoorden krijgt, als je het gevoel hebt dat je gehoord wordt. Ook al 
komt er niet altijd een zichtbaar antwoord. 
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Bewijs van Religie is alleen te krijgen door zelf te beginnen met het beoefenen 
ervan. In al de heilige boeken die er zijn staat de geschiedenis beschreven die 
God heeft doen plaatsvinden op de wereld. En daarbij staan de leefregels en de 
beloftes. Beloftes zoals wie bidt ontvangt, en in het islam ben ik wat minder 
thuis dus daar kan ik geen voorbeeld van geven. in het Hindoeisme worden 
dezelfde beloftes gedaan. 
 
Waarbij de kennis van de Heilige boeken bedoeld is om je vertrouwd te maken 
met het onderwerp van je studie Religie. of de religie die je onderzoekt, en om 
je te richten op de uitoefening ervan. Zoals bidden. dat in elke religie weer naar 
voren komt. Niet dat heilige boek is het belangrijkste, maar wat je eruit 
begrijpt, hoe je het toepast in je leven, hoe je ermee leert leven. Hoe ver je je 
hart openstelt voor dat boek, of die geschiedschrijving. Het gaat God of de 
Almachtige als kenmerk die hij in alle religies draagt niet om boekenwijsheid, of 
kennis van welke regels er zijn en welke geboden we allemaal wel en niet 
opvolgen, Het gaat Hem om ons hart, leven we voor Hem, doen we alles voor 
Hem, en vragen we Hem om hulp of genade. of goede raad. 
 
Door intieme omgang met God, leren we vanzelf om goed te leven, en leren we 
ons vanzelf te houden aan al die leefregels. 
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Een blik op de toekomst: 

 
Wat zal de toekomst worden. Worden wij virtuele mensen, Die in een 
computer leven. Zoals in second life, en al die andere computerinternetspellen. 
Of leven we in de toekomst van de wolken. Of van voedsel dat via een 
hoogintensieve manier is vervaardigd. Of keren we terug naar het primitieve ras. 
Want immers Einstein voorspelde al, de vierde wereldoorlog wordt weer met 
stenen en stokken uitgevochten. Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat de 
derde wereldoorlog zou plaatsvinden met behulp van kernbommen, 
fusiebommen en raketten. en allerlei zwaar materieel, en met 
elektronenbombardementen. Allemaal hele fatale manieren om een grote 
gedeelte van de bevolking weg te vagen. 
Maar aan de andere kant, we hebben ook zoals nog nooit geweest is toegang tot 
wijsheid, en tot kennis over Godsdienst, Religie, Filosofie. In het verleden was 
filosofie voorbehouden aan de enkelen die het zich konden veroorloven om 
daar tijd voor vrij te maken. Was het niet de beroemde psycholoog maslow die 
in zijn schema stelde dat mensen zich actualiseren en pas als hoogste als andere 
behoeften zijn voldaan zich richten op religie en levensbeschouwing. Nu wij in 
deze tijd geboren zijn, zal dat toch anders gezien behoren te worden. Want 
zelfs mensen die niet een normaal of hoog inkomen hebben kunnen aan de 
kennis van de levensbeschouwelijke wetenschappen komen. Alles is immers vrij 
op internet beschikbaar. En het kost geen geld behalve de kosten van je (gratis) 
internet. 
In de toekomst geldt dan ook de hele wetgeving die we nu hebben, als mensen 
steeds meer gebruik gaan maken van internettechnologie. Bijvoorbeeld op 
Internet je werk doen. Want er zijn nu al mensen die thuiswerken en een virtual 
private network met hun werk hebben. En bij al hun werkdocumenten kunnen. 
Hebben wij in de toekomst allemaal zo'n playstation 360 waar je voor kan gaan 
staan en die je bewegingen detecteert, maar dan een serieuze versie ervan, en die 
ons tal van mogelijkheden geeft. Want zeg ik voorzichtig, de playstation 360 is 
nu voor kinderen, maar als volwassenen ermee kunnen leren zich bepaalde 
vaardigheden eigen te maken. En ze als ze in het leger zouden zijn bijvoorbeeld 
kunnen leren tactieken toe te passen. En als volwassenen in zo'n wijze van 
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technologie zouden leren om auto te rijden. de juiste handelingen te doen 
ervoor. 
Nog even en alles wordt 3d geprojecteerd in de ruimte om ons heen. Wat is 
dan het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Waar houdt de imitatie op ,en 
waar begint de natuurlijke verscheidenheid van de werkelijkheid. 
 
Nu is er wel een wetenschap die altijd hetzelfde blijft. Iets dat nooit verandert 
en waar verschillende andere onderwerpen direct mee verbonden zijn. 
De mens zelf blijft even ingewikkeld als hij was. En daarmee zijn alle 
menswetenschappen ook tegelijk onderworpen aan het kunnen van de mens 
zelf. 
Menswetenschappen bijvoorbeeld psychologie, biologie, maar ook religie en 
filosfie. 
We hoeven niet te verwachten dat een computer in de toekomst onze 
filosofieën of of onze religieus eerbetoon aan de almachtige van ons overneemt. 
 
Maar wat kunnen we verwachten als de wetenschap zo vordert dat al die 
religieuze regels bewijsbaar of onbewijsbaar worden geacht en dat we ofwel de 
religie afwijzen, of dat we haar juist de rol geven als kennis die van boven komt. 
 
Wat is religie, Wat is filosofie, Wat is psychologie als we in de toekomst 
misschien meer in virtuele werelden bestaan als in de echte tastbare 
werkelijkheid. 
Want de technologie zal niet lang meer duren of we kunnen ons lichaam net als 
in de film avatar in een cabine leggen die ons in leven houdt, en onze zintuigen 
aansluiten op een computer. 
 
Zal de mens ooit zoiets toestaan, dat we meer bestaan in een virtuele wereld, en 
dat ons echte zelf onzichtbaar is geworden voor ons. Dat we niet meer weten 
dat we stil in een cabine liggen. die zelfs misschien door de computer wordt 
bestuurd zodat we zelfs geen mogelijkheid hebben er zelf uit te komen. 
 
Computers, nog even en ze zijn intelligent. Er zijn al wetenschappers bezig 
intelligentie te simuleren. Intelligentie die een groot gedeelte van onze 
samenleving zou kunnen behartigen. Zoals een sprekende robot die als 



 

68 
 

receptionist werkt. 
Of een op afstand bestuurbare imitatie van een mens. Twee ontwikkelingen die 
al realiteit zijn. Weliswaar zo duur dat er nog geen makkelijke toepassing voor 
is. 
 
In de toekomst zijn mensen geen mensen, maar elektronica geworden die zo 
echt lijken dat je niet weet dat de buurman of buurvrouw die naast je staat de 
echte is dan wel de imitatie. 
 
Dat is een kant van de ontwikkelingen in de samenleving. Als we kijken naar 
mensen die meer traditioneel leven, of meer conservatief. En kijken naar mensen 
die waarde hechten aan de natuur. Of aan lijfelijke sociale interactie, zoals 
bezoek aan familie en vrienden in real life dan zal dat een andere stroming in de 
samenleving zijn. Mensen die zich fel zullen verzetten tegen de ontwikkelingen 
om mensen in virtuele werelden te laten verder leven. 
 
De ene stroming de virtuals, en de andere stroming de naturals. 
waarbij religie een dubbele rol krijgt, enerzijds door mensen die in virtuele 
werelden elkaar in rituelen betrekken, en mensen die waarde hechten aan de 
originele wijze van religieuitoefening. 
 
Maar wat brengt de toekomst echt, is dat wat ik net beschreven heb allemaal 
flauwekul, is het een blik op een toekomst die nooit zal bestaan. 
 
Het enige dat over de toekomst te zeggen is, dat je beter met je beide benen op 
de vloer kan blijven staan. en dat je nuchter naar de dingen moet kijken. 
 
Maar als we nuchter kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen, dan zien 
we toch dat religie in de samenleving een kleinere rol krijgt, Dat er meer 
levensstromingen zoals het boeddhisme gevolgd worden. en dat mensen zich 
niet meer conformeren aan de regels zoals die vroeger werden vastgesteld maar 
dat we ook onze waarde ontlenen een verscheidenheid aan zaken waar we 
geloof in hebben. 
 
Een blik op de toekomst betekent dat we nu al bezig zijn met wat er morgen 
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gaat gebeuren. En dat we nu beslissingen nemen die over 100 jaar hun 
uitwerking nog hebben. 
 
Als we kiezen voor een toekomst waarbij elektronica een doel wordt, Daarmee 
bedoel ik dat we leven en ons laten leven, en waarbij we geen keuze meer 
hebben omdat we die hebben overgedragen aan computers. Dan verliezen we 
onze menselijkheid. 
 
Immers het is op dit moment ook dat bij de overheid de verschillende scenarios. 
Bijvoorbeeld wetten over bijstand, over hypotheekaftrek, door computers wordt 
berekend hoe groot de invloed is op de samenleving. Terwijl zo'n voorbeeld als 
de bijstandswetgeving uit menselijke overwegingen is voort gekomen. En als 
alles op die manier nagerekend wordt, en ontdaan van zijn menselijke ideële 
waarde dan zullen die dingen ook verdwijnen. 
 
Het is in religieuze zin normaal om om te zien naar de arme, zieke, en 
buitengesloten medemens. En als we eerst gaan doorrekenen of dat wel mogelijk 
is. Zijn er altijd wel redenen te vinden waar we ons geld beter aan kunnen 
besteden. 
Zulke beslissingen of de samenleving als geheel opkomt en zich voor een 
gedeelte opoffert voor de arme, zieke, en buitengeslotene is een beslissing die 
gebaseerd is op gevoel. En op religie. 
Een wetenschap die niet op bewijs berust, maar op de goddelijke openbaring. 
 
De toekomst, is uiteindelijk wat je toe komt aan goede en slechte zaken. Maar 
bovenal streven we naar het goede. Immers ieder mens streeft naar het hoogst 
haalbare. Voor iedereen is dat verschillend, de ene wil het beste in de 
wetenschap behalen, de andere liever in de sociale omgang. Een derde zoekt het 
weer in een levensstroming die verlichting onderwijst. 
 
De toekomst, is een gebied waar iedereen veel over kan zeggen, maar wie er 
juiste dingen over zegt dat zijn er niet veel. De toekomst blijft onbekend. 
 
Nu een vraag aan de lezer: 
Wat zou u willen zijn: 
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Een Natural die vooral de oude tradities, en de natuur van waarde vind en die 
altijd wil behouden. 
 
Of bent u een Virtual en wilt u het liefst alles door computers laten doen, en 
zelf op een gegeven moment in een virtuele wereld leven. 
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Een blik op het leven 

Soms dan heb ik wel eens het gevoel geprogrammeerd te zijn door de 
ervaringen die ik in het leven heb meegemaakt. Alsof alles door middel van 
Trial and Error tot stand komt. Alsof je gevoel, en wie je bent gevormd wordt 
door alles wat er gebeurt. 
Mijn gevoel is natuurlijk niet het enige dat bepaald wat ik ga doen, Maar wel 
een belangrijke graadmeter over hoe ik tegenover de gebeurtenissen die in mijn 
leven plaatsvinden sta. 
Als mensen boos worden, dan heb je de keuze of je je er iets mee doet, of dat je 
het je aantrekt. Sommige mensen die schuiven alles terzijde. Van de opmerking 
van loop toch naar de maan. of doe het zelf maar tot aan ervan weglopen of 
iemand voor gek verklaren. 
Maar als je je als mens ontvankelijk opstelt, betekent dat ook dat je als mensen 
gevoelens tonen waarbij boosheid soms wel de duidelijkste is. Dat je je erdoor 
laat raken. Boosheid, komt misschien door onvervulde verlangens, wrijvingen 
over verwachtingen. In wijsheidsliteratuur beloven ze dat je vredevol wordt als 
je langdurig mediteert. Maar ze zeggen niet hoe je om moet gaan met gevoelens 
van anderen. 
Je kan natuurlijk in je geest liefdevolle vriendelijkheid uitstralen naar hen. Zoals 
sommige guru's vertellen. Maar alles radicaal accepteren is niet makkelijk. 
Je zelf ook in het hier en nu houden als mensen boos op je worden. 
En jezelf blootstellen en je laten raken. Dat is iets dat niet altijd makkelijk is. 
Vroeger in mijn jeugd als mensen boos op mij werden begon ik te huilen. Of ik 
werd verdrietig. Of ik begreep niet waarom ze die dingen zeiden. 
Maar gaandeweg je leven als je je ontvankelijk opstelt begin je ook te begrijpen 
dat mensen niet zonder reden boos worden, en dat je als mens ook respect 
behoort te hebben voor gevoelens van andere mensen. Of ze nou liefdevol zijn 
jegens je, vriendelijk, neutraal, geïrriteerd, of boos. Mensen worden als ze 
emotioneel reageren meestal geraakt door iets wat ze bij jou zien. Als je als 
mens vrede wil verkrijgen met je omgeving kan je het beste je ontvankelijk 
opstellen en je laten raken door de ander. Daardoor krijgt de ander ook het 
gevoel gehoord en begrepen te worden, en leef je mee met de nood van de 
ander. En als boosheid echt onzinnig is, kan je altijd in een rustig moment om 
uitleg vragen. 
Als je mensen accepteert zoals ze zijn, met al hun gevoelens. En er respectvol 
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tegenover staat, dan krijg je meer verbinding met hen, en zullen ze jou ook 
respecteren, en je gaandeweg net zo bejegenen zoals jij hen bejegent. 
Gevoelens, soms begrijpen we ze van onszelf niet, soms begrijpen we ze niet van 
anderen. Toch is het de drijvende kracht achter relaties, en de drijvende kracht 
achter een groot gedeelte van onze samenleving. Want je gevoelens geven je de 
macht om zonder kennis, toch te reageren op anderen. En puur op 
levenservaring elke situatie te beantwoorden. 
levenservaring die je diep in je onderbewuste met je meedraagt en die je hele 
leven zich vermeerdert. 
En gevoel laat zich juist vormen door trial and error, maar op een meer 
geavanceerde manier dan we bij dieren terugzien. 
Want mensen kunnen op een veelzijdigere manier communiceren, en kunnen 
ook door middel van hulpmiddelen veel meer bereiken. 
De meeste mensen vinden hun gevoelens grillig en onberekenbaar. Dat is in 
weze ook wel zo, maar gevoelens zijn ook als je ze regelmatig beleefd, 
regelmatig in het moment je gevoelens beleefd een instrument dat waarde kan 
hebben. Immers als je naar je gevoel luistert, kom je er sneller achter wat er mis 
is met je lichaam, en ben je instaat om intuitief met situaties om te gaan. 
 
 
Wijsheid, dat zouden meer mensen moeten nastreven. Wie zou het daar mee 
eens zijn. Als we soms rare dingen meemaken, dan kunnen we zo iets wel eens 
in gedachten zeggen, of tegen iemand uit de omgeving. Mensen zouden toch 
wijzer moeten zijn. Wijsheid is natuurlijk een onderwerp dat je je hele leven 
kan blijven bestuderen. Maar ook met wijsheid gaat het erom dat je het leert 
toepassen. En je eigen maakt. Zo zijn er natuurlijk heel veel wijze boeken. en 
ook wel wijze mensen. Maar zoals we soms zien slaat wijsheid soms om, als het 
gepaard gaat met populariteit en macht. zoals wel gebeurd is met sommige 
guru's die maakten er op het laatst toch een minder wijze vertoning van. 
 
Een echte guru, die herken je niet. en zegt ook geen dingen die hem populair 
zouden maken. tenminste dat is mijn overtuiging, of mijn geloof. Die zijn heel 
bescheiden, ze doen niet meer als hun plicht is. En ze houden zich niet bezig 
met al onze luxueuze zaken. Zoals af en toe naar de film gaan, mooie muziek 
luisteren. Of zouden zelfs wijze mensen dat doen. Is wijsheid een betrekkelijk 
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begrip. Kunnen mensen ook voor een deel wijs zijn, bijvoorbeeld door anderen 
in hun omgeving elke keer goede raad te geven. Of door mensen die het 
moeilijk hebben een luisterend oor te geven. Want dat is ook al een vorm van 
wijsheid. 
Maar wijsheid wordt meestal ge-associeerd met boekenwijsheid. Boeken over 
religie, filosofie. Dat zijn dan ook de zwaardere boeken. Met abstracte tekst. Of 
plechtig geschreven. 
 
Wijsheid, Het wordt niet van de daken geschreeuwd. Maar het kan toch handig 
zijn om er een beetje van te bezitten. Want zoals in de bijbel staat. Een arme 
wijze zou zo maar een stad kunnen redden van een oorlog. Maar daarna wordt 
hij toch vergeten. 
 
Mijn diepste wens is om de steen der wijzen te vinden. Niet als een 
alchemistisch begrip. zoals je lood in goud verandert. Nee ik hecht er een 
andere betekenis aan. Het is de steen die ongeluk, en moeilijke tijden omzet in 
geluk, en voorspoed. 
Een steen die niet gevonden wordt door allerlei materialen te mengen. Zoals ze 
een paar honderd jaar geleden deden. Nee ik geloof dat als je zelf anderen 
gelukkig maakt door vriendelijk en aardig te zijn, geen mensen te kwetsen. En je 
je dagelijkse plicht vervult. En je probeert je denken op zij te zetten. Dat ik dan 
de steen der wijzen op een gegeven moment vind. 
Want ik spiegel me dan aan het beeld wat ik van een wijze heb. 
(al zie ik een wijze eerder als een oude man met een wit gewaad aan, die 
iedereen wijze opmerkingen geeft en met geen enkele daad levende wezens 
dood) 
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Een brief over unieke rechten 

Een brief over unieke rechten van de mens. Rechten zoals die o.a. te vinden zijn 
in de universele rechten van de mens. Ieder mens heeft bepaalde rechten die 
geldig zijn en afgesproken in het land waar ze inwoner van zijn. Mensen 
kunnen inwoner worden door hetzij geboorte of verhuizing. Er zijn bepaalde 
voorwaarden waaronder verhuizing kan plaatsvinden. Sommige landen stellen 
eisen bijvoorbeeld aan beroep, opleiding, financiële status. etc. of politieke 
status van hun thuisland. Sommige mensen worden alleen toegelaten als ze in 
hun thuisland vervolgd zouden worden, of schade lopen door criminele 
organisaties .Rechten zoals de mens ze in wezen zou behoren te hebben, en 
zoals ieder goed land ze zouden moeten erkennen, zijn meestal voor een deel 
terug te vinden in wetgeving die bij afspraak volgens volksvertegenwoordiging 
of bestuur plaatsvindt. Elk mens in dat land heeft dezelfde rechten als die 
wetgeving dat aangeeft. Maar niet ieder mens leeft die rechten uit jegens 
anderen. Want er worden in elk land nog misdrijven uitgevoerd, en in elk land 
is er nog corruptie op kleine of grote schaal. Corruptie is het bevoordelen van 
mensen door een vorm van contract, of uitwisseling van waardevolle goederen. 
Een contract zoals die geldig is, staat meestal op een houdbare drager. 
Bijvoorbeeld papier. of in de computer. Als mensen, zich onder een contract 
stellen is het vaak zo dat het in de westerse landen, of in de rijkere landen een 
vorm van afspraak of overeenkomst is tussen de werkgever, de contractgever, en 
de werknemer, of contract nemer, We zien echter ook contracten in andere 
delen van de samenleving en onder andere voorwaarden, en in andere soorten 
van uitwisseling van diensten of goederen. Zo is een hypotheekcontract ook een 
vorm van uitwisseling van goederen. Maar dan een onroerend goed. namelijk 
een huis tegenover een waarde in geld. Elk contract is omvormbaar in een 
tegenwaarde in geld uitgedrukt. Dat is een stelling die alleen bewijsbaar is als de 
onderdelen bij afspraak door het bestuur van een land of een regionaal gebied is 
afgesproken. Zo heeft er een tijdje de stelling de ronde gedaan dat een mens een 
zeker bedrag waard is. een aantal miljoen. Dat bedrag gold dan voor iemand in 
een westers land (een westers land is de VS of Europa of een van de andere 
rijkere landen)Maar zijn mensen echt miljoenen waard, want sommige mensen 
als het om misdrijven gaat, worden bijvoorbeeld doodgestoken voor maar de 
inhoud van hun portemonnee. en anderen worden door een natuurramp 
overweldigd. De mens is zoveel waard als hij in zijn leven zelf verdient. is ook 
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een stelling. Maar die is niet bewijsbaar, Immers we kunnen niet in de toekomst 
kijken. We weten niet hoeveel iemand inde rest van zijn leven nog verdient, of 
waard is. De mens is meer waard dan hij of zij zelf zegt. Die stelling geldt alleen 
voor mensen die of verlegen of bescheiden zijn en niet voor mensen die zich 
altijd veel 'groter' uitdrukken dan ze zijn. De mens is precies zoveel waard als 
zijn familie zegt. Waarbij familie in de jeugd je vader moeder, broers en zussen, 
tantes, ooms, opa's en oma's zijn. en in je latere leven je partner, en je kinderen. 
Dat is natuurlijk geen onzin want de waarde van een mens wordt afgemeten 
door te kijken hoe geliefd hij of zij in zijn omgeving is. Nu kan een mens ook 
geliefd zijn door zijn vrienden, of door zijn collega's. Welke waarde hechten wij 
aan de rechten van mensen. Zijn die rechten afhankelijk van de waarde van een 
mens, of is die waarde afhankelijk van de sociale waarde. De rechten die mensen 
hebben worden vaak beïnvloedt door welke positie ze hebben, welke waarde ze 
hebben voor hun omgeving. Sommige mensen lijken haast meer rechten te 
hebben dan anderen. Een zo'n impliciet recht is dat de ene klakkeloos wordt 
opgevolgd in raadgeving, en de andere moet vechten voor een beetje aandacht. 
Dat is meer een impliciete vorm van sociaal contract. Zo'n sociaal contract is 
wel de basis voor de wijze waarop mensen recht hebben op bijvoorbeeld een 
normaal leven. Mensen die in arme landen wonen, hebben vaak niet dezelfde 
rechten als mensen die in onze landen wonen. Waarbij ik zeg dat ik zelf ook 
een mens ben die zijn rechten alleen heeft op grond van zijn geboorte en op 
grond van zijn voorkomen. Mensen die rechteloos zijn. Wie zouden dat zijn in 
deze samenleving. Wie zou er in het geheel geen rechten hebben. Wie zouden 
dat bijvoorbeeld zijn in onze westerse samenleving. Een aantal jaar geleden 
zouden dat bijvoorbeeld de kinderen kunnen zijn ze werden vaak als slaven 
ingezet, en anders werden ze ingezet om werk te doen voor anderen. ze waren 
niet handelbaar, en konden het best goed flink ingezet worden. Toen was er 
ook nog geen onderwijs. Maar door te doen leerden ze wel een vak, en als ze 
volwassen waren konden ze hun mond open doen. en waren ze zelf 
beroepsmatig bezig. Een aantal jaar geleden, waren vrouwen ook zonder 
rechten. Ze werden thuisgehouden, of ze kregen arbeid opgelegd. of ze moesten 
alles uitvoeren wat hen werd gezegd. Maar ook andere mensen, zelfs een vrij 
groot percentage had in zekere zin weinig rechten. Zo werd er verlangd dat de 
heerser over het regionale gebied werd opgevolgd in zijn bevelen. En die 
konden naar willekeur zijn. Zo was belasting er een van. maar ook werden er 



 

76 
 

mensen geronseld voor een vorm van gebiedsbescherming. Welke rechten 
hebben wij vandaag de dag. Zijn dat rechten die zijn afgesproken met elkaar. 
Gaan we er allemaal vanuit dat ze worden nageleefd. is het een vorm van 
wederzijdse belangenuitwisseling. Want als de ene graag beschermd wil worden, 
en de andere graag met dat soort werk geld wil verdienen. Dan krijgen beiden 
wat ze willen, en voelt de ene zich beschermd, en de andere krijgt geld voor 
zulk werk. Gesteld dat bescherming bestaat uit een arbeidsovereenkomst en 
bepaalde voorwaarden. Maar bescherming is niet de enige vorm van een recht. 
Mensen kunnen ook recht hebben op voedsel op onderdak, op vrijheid, 
bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienstuitoefening. 
vrijheid om je te vestigen waar je wil binnen een bepaald gebied. Maar zijn dat 
rechten, of zijn dat gunsten die je krijgt. Het verschil tussen een recht en een 
gunst is, dat je je kan beroepen op een recht, en dat een gunst, bijvoorbeeld kan 
komen van een hogergeplaatste binnen de samenleving. Maar wie bepaalt nu 
welke rechten iemand heeft. Want als een mens van het ene land verhuist naar 
een ander land. en zijn identiteit opgeeft, dan zouden ook de rechten vervallen 
die erbij horen. Rechten die dus niet worden toegekend op grond van dat je 
mens bent, maar op grond van een bepaalde nationaliteit, of op grond van een 
bepaald voorkomen. Immers een aantal jaar geleden was het normaal om 
negroïde mensen slecht te behandelen. Ook al hadden ze dezelfde burger 
rechten als ons. 
Een nationaliteit zonder rechten, is dat mogelijk. Of is dat onzinnig. Er is geen 
land dat geen bepaalde voorwaarden stelt aan inwonerschap. Derde wereld 
landen, kennen bijvoorbeeld ook een vorm van bescherming tegen misdaad. en 
kennen ook een bepaalde vorm van rechtspraak. 
Wat is dan de waarde van een mens. Is dat de waarde die je hebt als je in een 
bepaald land woont. Bijvoorbeeld de rechten die je geniet als Nederlander. De 
waarde die je hebt als je inwoner bent van een derde wereld land. 
Unieke rechten zijn afhankelijk van de waarde van de mens zelf. En zijn niet 
gebaseerd op rechten in een bepaald land, of gebied. Maar ze hebben er wel veel 
mee te maken. Want een land kan meer of minder deze unieke rechten die 
misschien ook in religies worden genoemd in haar burgerrechten verwerken. 
Een land waar meer unieke menselijke rechten verwerkt zijn in de wetgeving, 
daar vinden we waarschijnlijk ook dat mensen meer tevreden zullen zijn, er 
minder misdaad is, er minder armoede is, er minder mensen zijn die een 
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uitzichtloos bestaan hebben, er minder oorlog is. Er minder onontwikkelde 
mensen zijn. 
Ieder mens streeft naar het hoogste en ieder mens, heeft recht om daarnaar te 
streven. Maar we mogen ook anderen dat streven gunnen, en als we zelf zulke 
rechten willen om te kunnen doen wat we willen, we idealen kunnen volgen. 
Dan zouden we die rechten daarop ook aan anderen behoren te gunnen. Een 
recht om je te ontplooien. een recht om je gelukkig te mogen voelen als je 
anderen ook daarin respecteert. 
Rechten die onderling worden afgesproken. rechten die onderling bepaalbaar 
zijn. Maar zijn ze bepaalbaar. Want soms tref je wel volksconflicten aan waarin 
burgers vanuit blinde woede over bepaalde stigma's elkaar minder goed 
bejegenen. 
Rechten zijn ook afhankelijk van de uitvoering ervan, en in welke mate mensen 
ze ze naleven. 
Er is dus een zekere instantie nodig die toeziet op de naleving van die rechten. 
Die instantie is niet alleen nodig om mensen tegen te houden of te beperken als 
ze de rechten schenden, maar ook om de rechten bekend te maken. en te zorgen 
dat iedereen die zich onderwerpt aan die rechten ze kan opvolgen. 
Mijn brief begon met unieke mensenrechten. Maar ze zijn afhankelijk van de 
naleving ervan. En zolang we wereldwijd verschillende rechten erkennen, en die 
afhankelijk stellen van de nationaliteit, en afhankelijk stellen van bepaalde 
uiterlijke kenmerken, zullen we geen unieke mensenrechten hebben. We kunnen 
ze voorstellen, maar de naleving is pas mogelijk als er wereldwijd op wordt 
toegezien. 
En zo'n instantie die wereldwijd toeziet op de naleving van unieke 
mensenrechten, is pas mogelijk als er tussen landen, bevolkingsgroepen, en 
tussen werelddelen overeenkomsten komen over hoe burgers behandeld behoren 
te worden, en er ook uitwisseling is over welke rechten uniek zijn, en welke op 
zo'n grote schaal kunnen worden gerespecteerd. 
Want burger zijn van een land is aan de ene kant een recht omdat je geboren 
bent in dat land. Of verhuist bent in je leven en je aan de voorwaarden hebt 
voldaan. Maar het kan ook zijn dat je na verhuizing geen gunsten meer hebt van 
het land waar je burger was. en je rechten dus ook voor een gedeelte vervallen. 
Als wereld behoren we ieder mens een recht op leven te gunnen. Dat leven is 
ontstaan door de zorg, en de liefde van ouders. En als je de ouders zou vragen 
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of dat leven ontnomen mag worden. Dan zouden bijna alle ouders zeggen, dat 
ze dat niet zouden willen.  
Recht op leven betekent ook dat je dat leven niet zonder oorzaak wordt 
ontnomen, en niet zonder dat je er zelf mee instemt. en alleen als je vanuit een 
besef van de waarde van het leven erover kan beslissen. 
Zo'n leven kan je bijvoorbeeld ontnomen worden als je vanuit een leger van je 
land, op missie wordt gestuurd. Dan neem je het risico dat je verwond wordt, of 
dat je omkomt. 
Zo'n leven kan je ontnomen worden door gevaarlijk werk. Dan neem je het 
risico dat je zulke dingen meemaakt. 
Recht op leven, is een van de rechten die ieder mens zou behoren te hebben. 
Een leven dat binnen de mogelijkheden van de samenleving beschermd wordt, 
dat zich mag ontplooien om mee te helpen de samenleving in stand te houden. 
En dat een plaats heeft die passend is voor die mens. 
Recht op leven, Recht op een plaats. Recht op het meehelpen aan de 
samenleving. 
Maar welke rechten zijn er die afhankelijk zijn van het recht op leven. 
Bijvoorbeeld dat je beschut bent tegen erge weersomstandigheden. bijvoorbeeld 
het recht op voedsel. bijvoorbeeld het recht op lijfbescherming. 
Welke rechten zijn er afhankelijk van recht op een plaats en recht op het 
meehelpen aan de samenleving. 
Bijvoorbeeld dat je de gelegenheid hebt om mensen te ontmoeten in een 
gelijkwaardige sfeer. Recht hebt om mensen te ontmoeten die je interesses 
delen. 
Recht hebt op een inkomen naar de mate waarin je meehelpt aan het 
onderhouden en opbouwen van de samenleving. 
Recht hebt op een gelijkwaardige behandeling. Gelijkwaardig in die zin dat elk 
recht in elk land of elke regio evenveel waarde vertegenwoordigt. Of dat de 
rechten binnen de grenzen van de economische mogelijkheden dezelfde waarde 
vertegenwoordigen. 
Welke rechten zijn er uniek, van deze rechten. Mogen we welk zulke rechten 
stellen. Of zijn ze overbodig. Immers. rechten zijn afspraken binnen bepaalde 
regionale gebieden, bijvoorbeeld landen. Maar zijn rechten wereldwijd 
bepaalbaar. 
Want elk land heeft zijn eigen nationaliteit, kent een bestuur, kent een taal, 
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kent een of meerdere godsdiensten, sommige landen erkennen maar een 
godsdienst. sommige landen erkennen geen basisrechten.  
Rechten zoals ik die genoemd heb zijn geen basisrechten zoals die wereldwijd 
zouden moeten gelden. Het zijn stellingen die openstaan voor debat, of voor 
overweging. 
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De aarde, en onze voetsporen 

In het verleden zijn er in elke tijd mensen geweest die bijzondere eigenschappen 
hadden. 
Zo heb je natuurlijk de mensen die uitblinken in de wetenschap, mensen die 
uitblinken in sport, mensen die uitblinken in andere zaken. 
Elk vakgebied, of elk onderwerp van interesse heeft mensen die erin uitblinken. 
Wat die mensen produceren wordt bewaard en wordt bijvoorbeeld als het 
technologische uitvindingen zijn, jaren of eeuwenlang gebruikt. 
Ook mensen die teksten schrijven, worden soms beroemd, en hun werk blijft 
ook nog een tijd lang bewaard, en wordt gelezen. 
Soms zijn er echter mensen die juist het tegenovergestelde doen, die doen juist 
opzettelijk hun best om niets voort te brengen, die willen juist niets 
voortbrengen dat behouden kan worden. 
Dat doen ze niet omdat ze een afkeer hebben van roem of van een nalatenschap. 
Maar omdat ze geloven dat volgens sommige indiaanse tradities, je geen 
voetsporen op de aarde mag achterlaten na je leven. 
Die mensen die geen voetsporen nalaten na het leven, die leven meestal een 
natuurlijk leven, ze wonen in bossen, of in natuurgebieden en leven van wat het 
land hun geeft. 
Er zijn ook mensen in de natuurgebieden die door hun omgang met de natuur, 
wijsheid verkrijgen, maar omdat ze geen behoefte hebben aan het openbaar 
maken ervan gaat het verloren, ze delen het alleen in eigen kring, en het wordt 
alleen door hun eigen groep om hen heen gebruikt. 
Mensen die wijsheid hebben, die inzicht hebben in het leven, treden er niet 
altijd mee naar buiten. Soms omdat ze bescheiden zijn, of omdat ze inzicht 
hebben in wat andere mensen bedoelen. Ze komen tot het inzicht dat andere 
mensen hun verlangens najagen, en dat ze ook (als je gelooft in reïncarnatie) op 
een gegeven moment tot dat inzicht komen. 
Er zijn mensen die bijzondere dingen hebben gedaan, sommigen die dingen 
nalaten die eeuwen lang bewaard blijven. 
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De indiaanse leefregel die zegt dat je geen voetsporen mag nalaten na je leven, is 
bedoeld om mensen ertoe aan te zetten wijs met onze leefomgeving om te gaan. 
Om de natuur, onze moeder Aarde, wijs te behandelen, en geen schade te doen. 
Om ook te zorgen dat onze toekomstige kinderen, kleinkinderen, en die van 
andere mensen, een aarde hebben die ze kunnen bewonen. 
Het is natuurlijk niet zo dat we geen bijzondere dingen mogen nalaten, we 
moeten echter wel kijken of die schadelijk zijn voor anderen, of voor de Aarde. 
Want dan kunnen we beter een manier bedenken, om er een invulling aan te 
geven die geen schade doet. 
Wat wij van de indianen kunnen leren, zoals die voor de 17e eeuw nog in 
Amerika hebben geleefd, is dat we de natuur moeten respecteren, en ook de 
natuur de kans moeten geven om gezond te blijven. Als we kijken naar alles dat 
tegenwoordig gebruikt word aan natuurlijke grondstoffen, en aan middelen die 
gemaakt worden. dan zien we dat als die op de verkeerde plaats terecht komen, 
er grote schade zou ontstaan in de natuur. 
Als westerse maatschappij zouden we geld moeten besteden aan het gezond 
houden van onze moeder Aarde, we zouden gebieden moeten aanwijzen om 
volledig een natuurlijk ecosysteem te worden of te blijven, zonder vervuiling. 
Nu zijn die natuurgebieden er natuurlijk ook al, maar als we zien wat van de 
Aarde allemaal in gebruik wordt genomen, dan zien we bijvoorbeeld dat de 
tropische regenwouden in snel tempo worden verbruikt. en zo nog meer. We 
zien dat de Aarde binnenkort, alleen nog maar een Aarde is die kunstmatig in 
stand wordt gehouden. Door dat we zelf alles aanleggen, van bossen tot 
kanalen, rivieren, alles wordt beïnvloed door onze menselijke soort. We zouden 
een deel van de aarde behoren te reserveren voor een natuurlijke ontwikkeling 
zonder beïnvloeding door onze menselijke soort. 
Dit is natuurlijk moeilijk want tegenwoordig zweven de deeltjes door de lucht, 
uitlaat gassen, zure regen, nucleaire deeltjes. 
Toch zouden we ons best moeten doen om ook de Aarde voor een deel zich 
zelf te laten zijn. Anders zien we dat niet alleen de Aarde op een gegeven 
moment verarmd, of dat ze geen leven meer in zich heeft, maar ook dat de mens 
er zelf schade door ondervind. Omdat wij als soort dan zo wennen aan alle 
kunstmatige middelen, en kunstmatige elementen in onze woonomgeving, en we 
genetisch veranderen, of evolueren, we bepaalde eigenschappen zullen verliezen, 
die misschien in de toekomst heel nodig zouden kunnen zijn. 
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Tegenwoordig zullen we ook te maken krijgen met genetische manipulatie, en 
met nucleaire gevaren. We zullen als Menselijke soort ons er druk over moeten 
maken, en kunnen het niet op anderen afschuiven. Ieder mens is 
verantwoordelijk voor wat hij met de aarde doet, of wat hij toelaat dat er onder 
zijn verantwoordelijkheid mee gebeurt. 
Als menselijke soort, kunnen wij als wij naar het verleden kijken, veel leren van 
andere volkeren, en van voorouders. We kunnen bijvoorbeeld leren dat volkeren 
in het verleden zijn verloren gegaan doordat ze zelf hun zeden verlieten. Ook 
bijvoorbeeld omdat ze hun volk met geweldmiddelen onderdrukten. 
Zo zouden wij ook onze zeden hoog moeten houden, en onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de Aarde. 
We zouden bijvoorbeeld ook in ons eigen leven moeten kijken wat we kunnen 
doen om onze menselijke soort, en de aarde te genezen. 
Want in onze omgeving vinden we op de Aarde veel zwerfvuil, en vervuiling 
door de artikelen die we gebruiken. Waarvan sommige dingen luxe middelen 
zijn. En we vinden ook dat sommige mensen die in onze nabijheid zijn, 
eigenlijk hulp of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld als je langs een winkel loopt 
en je ziet een zwerver, dan loop je er langs, besteedt je er geen aandacht aan. 
Maar eigenlijk, als je je verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving zou je 
de zwerver wat geld geven. Zodat je de medemens helpt om ook in leven te 
kunnen blijven. 
Dicht bij en ver weg zijn er mensen die je hulp kunnen gebruiken, en de aarde 
dicht bij en ver weg zou ook wat hulp mogen gebruiken om gezond te worden 
en te blijven. 
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De almachtige 

Er is een onzichtbaar, onhoorbaar, onbenoembaar wezen, Dat groter is dan 
alles, dat alles overstijgt. Dat alles gemaakt heeft, dat alles geschapen heeft, dat 
overal ziet, zonder ogen, dat overal hoort zonder oren, dat overal invloed heeft 
zonder spieren. 
Het omvat het grootste, dat groter is dat het grote, het omvat het kleinste, dat 
het allerkleinste is. Het is de Beheerser over alle krachten, het is de machthebber 
over allle koninkrijken hier op aarde, in de hemel, en elders in het universum. 
Het is de goede die alle wetten heeft gevormd, en ze heeft gegeven aan elke 
soort zijn eigen wet. 
Dat wezen is zonder kenmerken van man of vrouw het omvat beiden. Het is 
zonder kenmerken, maar omvat alle kenmerken. Het is de bron van het goede, 
van de deugd en van de rechtvaardigheid, het is de bron van de wijsheid van de 
wijzen, en van de kracht van de krachtigen, het is de bron van de lieflijkheid in 
hen die lieflijk zijn, het is de bron van schoonheid. 
Dat wezen, komt alle eer toe, en komt alle lof toe, voor wat Hj en Zij heeft 
gemaakt, heeft geschapen, en tot ontstaan brengt. 
Dat wezen komt alle dank toe voor het bestaan. 
Dat wezen mag om hulp gevraagd worden, zowel in de nood, als in de 
makellijke tijden. 
Dat wezen, is voor sommigen als een vriend die elke klaagbede hoort, en voor 
sommigen is hij als een vriend die onze lof ontvangt, 
Voor sommigen is het als een partner, die liefde geeft, en leidt door het leven 
heen. 
Voor sommigen is hij de vriend die geeft waar er nood aan is. 
Voor sommigen is het de bron van wijsheid, en inzicht. 
Toch is dat wezen niet te vatten, niet te doorgronden, en blijft hij verborgen. 
Toch wordt dat wezen aanbeden, door vele volgelingen. 
Dat wezen, dat in verscheidene religies en levenswijzen wordt genoemd. staat 
onder andere bekend als 
God, Vishnu, Krsna, Allah, Brahman, Shiva, Jehovah, Jahweh, en nog meer 
namen. 
Ken dat wezen als de Almachtige, Alomtegenwoordige, Schepper van de hele 
wereld, Van alles dat bestaat, Zowel hier op aarde, als in de hemel, als in het 
hele universum. 
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Schepper en maker van de tijd, en van wat erbovenuit stijgt. 
Dat wezen heeft geen naam, maar wordt aangewezen met een naam. 
Dat wezen heeft geen kenmerken, maar op grond van wat de mensen ervaren 
over zijn macht en kracht beschrijven ze kenmerken van hem 
Dat wezen, is die hij is, Hij is altijd dezelfde, Dat zal hij zijn tot in eeuwigheid. 
Dat wezen, verandert nooit, hij is immers de schepper van alles dat in het 
verleden bestaan heeft, dat nu bestaat, en wat in de toekomst zal bestaan. 
Dat wezen is groter dan de aarde, is schijnender dan de zon, en is helderder dan 
de dag. 
Dat wezen is wijzer dan oude mensen, en is krachtiger dan atleten. 
Dat wezen is de bron van het geloof, is de bron van de kracht die door alle 
gelovigen heen werkt, Dat wezen is de bron van alle volgelingen, en is de bron 
van waaruit ze hun kracht putten. 
Dat wezen, predikt deugdzaamheid, soberheid, lijdzaamheid, kuisheid. 
beheersing in gedachte woord en daad. 
Dat wezen predikt de ene enige werkelijkheid, de ervaring waarbij de 
werkelijkheid zonder gedachten bestaat. en waarbij het lichaam, en de geest een 
geheel vormen. 

De kunst van het zijn 
De Kunst van het Zijn. 
Totaal gewaarzijn, totale aandacht voor het huidige moment. 
In het hier en nu aanwezig zijn. 
Voortdurende aanwezigheid, de hele dag door. 
De Non-duale staat.  
Dit heet ook wel meditatie, objectloos gewaarzijn. 
De verlichting zou een staat zijn die vrij is van het denken. 
Toch is deze staat heel gewoon, en zijn er geen bijzondere krachten die dan 
ontketent worden. 
Je kan dan geen bovennatuurlijke dingen doen. Zoals over water lopen, of door 
de lucht vliegen. 
Het is juist tevreden zijn met het natuurlijke, eenvoudige, ongecompliceerde. 
Het is eten als je honger hebt, drinken als je dorst hebt, en werken als je werkt. 
Het is de dag doorkomen zonder dagdromen en gedachten, met alleen je 
aandacht bij wat je doet. 
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Je weet dat je loopt, Je weet dat je zit, Je weet dat je eet. etc. 
Deze staat resulteert in het nirvana, waarin je na je leven, de gelukzaligheid 
ingaat. 
Boeddha's kunnen zelf kiezen om wedergeboren te worden, in plaats van dat ze 
aan het rad van geboorte en dood vastzitten. 
ze zijn hun levensdorst kwijt geraakt, het is uitgeblust. 
Alle verlangens zijn gedoofd. 
Verlangens worden in gang gezet, door gedachten te koesteren, en wensdromen 
te scheppen in je geest. Daardoor worden je emoties aangezet om naar objecten 
te verlangen. 
Als je geen gedachten meer hebt, geen wensdromen, en je onthecht bent, dan 
ben je vrij van de mentale vergiften. 
Deze staat van verlichting kan je bereiken door verschillende methoden. 
In boeken en door leraren wordt het aangeprezen om te zitten of te lopen 
mediteren. 
en daarbij je zelf te dwingen tot een keurslijf. 
Het gaat echter niet om de houding die je aanneemt, of om wat je doet, het gaat 
om de aandacht die je erop richt. 
De methode die ik zelf beoefen is: 
aanwezig zijn met je aandacht op de werkelijkheid gericht, als je daar de 
behoefte aan voelt, en dan zonder jezelf in pijnlijke houdingen te brengen, 
waardoor je verlangen naar die aandachtshouding verdwijnt. 
Je zal zien dat de behoefte om aanwezig te zijn groeit, als je ervoor kiest het op 
momenten te beoefenen dat je het graag wil, of dat je er tijd aan wil besteden. 
Door het te oefenen, leer je de aandachtspier langzaam te gebruiken, en leer je 
steeds langere momenten, in het huidige moment te verblijven. 
Op een gegeven moment, als je alle leuke momenten, vult met je aandacht, (in 
gewaarzijn van het huidige moment), 
Dan kan je ervoor kiezen ook de vervelende momenten te vullen met je 
aandacht. Bijvoorbeeld als iemand boos op je wordt, of als er een moeilijke 
situatie is. 
Maar kies ook voor je eigen veiligheid, doe het alleen als het geen extra gevaar 
oplevert. 
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Op een gegeven moment kun je er ook voor kiezen om beslissingen op basis 
van je gevoel te nemen, en op basis van je intuïtie. in plaats van met je 
gedachten. 
Dan leer je om volledig in het huidige moment aanwezig te zijn. De hele dag 
door, en leer je vertrouwen op je bewustzijn, dat het zelf capabel is om te 
handelen. 
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Een ideale wereld 

Een ideale wereld 
Wat maakt een ideale wereld tot een ideale wereld. 
Een wereld is een planeet, met mensen erop, en andere wezens. 
waarbij alles, de mensen en de wezens, en de vaste materie zo is samengesteld 
dat het een tijdsverloop heeft, en dat het zichzelf in stand houdt. 
Een ideaal, is een streven waarnaar men verlangt, of waar men aan werkt, die een 
bepaalde wensbare toestand inhouden. 
Zo kan men een ideaal als rechtvaardigheid hebben. Om een bepaalde orde aan 
te brengen, en mensen een bepaalde veiligheid te geven. Zo zijn er meer idealen, 
op maatschappelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak. 
Een ideale wereld, is een wereld waarin alle idealen zijn verwezenlijkt, of alles in 
een totaal wensbare staat is. 
De mens wil als grootste verlangen gelukkig zijn. voor sommigen houdt dat in 
een goede gezondheid, en voor anderen een spannend leven. en voor anderen 
een rustig leven. 
Een ideale wereld, is een wereld waarin iedereen alles krijgt wat hij wil, of wat 
goed voor hem is. 
Als er een wereld is waar iedereen alles krijgt wat hij wil, dan zal dat of een 
wereld zijn waarin iedereen de wensen in zich krijgt om te willen wat in 
samenhang is met anderen, en met andere wezens. of het zal een hele toevallige 
loop van omstandigheden zijn. Een ideale wereld kan ook een wereld zijn 
waarin het grootst mogelijke geluk, voor iedereen en alles aanwezig is. waarbij 
er een perfecte staat is gecreëerd. Waarin de mensen aangeven niets buiten hun 
burgerschap van dat land te verlangen, en waarin iedereen zich lekker voelt. 
De mens wil ook graag zich kunnen ontplooien, dat betekent, zijn geestelijke 
vooruitgang ondersteunen door de handelingen die er groei in geven, en het 
benutten. 
Dus een ideale wereld zou een combinatie van geluk, en ontplooïng geven. 
Als mensen zelf mochten kiezen, dan zou de een voor een genotvol leven 
kiezen, en de ander voor een carriè re, of voor een bepaalde kunst, of hobby. als 
dat doorgetrokken wordt naar een volledige behoeftevervulling zou dat een 
wereld zijn, die niet mogelijk is. Want immers criminelen hebben ook wensen, 
bijvoorbeeld om iedereen op te lichten. en als idee daarin volledig zouden 
worden voorzien zou er geen ideale situatie voor anderen meer zijn. 
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Dus een ideale wereld volgens de wensen, van de mensen of andere wezens, zou 
geen ideale wereld zijn, 
1 omdat alles dan toegespitst zou zijn op maar een deel van de idealen van de 
mensen. 
en 2 omdat alle idealen samen, frictie zou geven en dus al geen ideale situatie 
meer zou zijn. 
Een ideale wereld zou dus een wereld zijn waarin alle wensen, en verlangens op 
elkaar afgestemd zijn, en ook afgestemd op de totale harmonie voor iedereen, 
en elk wezen. 
Een wil of een verlangen om in harmonie te zijn, is niet vanuit de mens zelf 
mogelijk ,immers mensen hebben hun gevoel, of hun wil niet onder controle. 
het verlangen, is de motor achter de vooruitgang en achter de handelingen van 
de mensen. als ze niets meer zouden verlangen, zouden ze stilvallen, en zouden 
ze tot niets meer komen. 
Want mensen verlangen op het basale nivo naar eten, drinken, en een beschutte 
plaats om te rusten, en op hogere niveau's verlangen ze naar zingeving, en naar 
vooruitgang in behoeftevervulling. 
Een ideale wereld, is niet mogelijk zonder dat er een soort instantie is, die de 
wil en de verlangens van mensen op elkaar afstemt, en ze in harmonie brengt 
met elkaar. en dat in samenhang met alles dat buiten die ene mens, of buiten de 
mensen nog bestaat. 
Een ideale wereld, is niet mogelijk zonder dat er een grotere ordening is, die 
boven mensen uitstijgt, boven hun beperkte kijk op de dingen die hen aanzet 
tot gedrag dat alleen op eigen voordeel is gericht. 
Zo'n hogere instantie, in religies wordt in de instantie aangenomen, en wordt 
het bij een naam genoemd. bij de ene god, bij de andere Vishnu, Krsna Allah, 
enzovoort. 
In religies hebben ze een visie, een van de vele dat als die hogere instantie, je 
leven overneemt, je in overeenstemming gaat handelen met de omgeving, en je 
in harmonie komt met de omgeving. en ook met het grotere geheel. 
Hoe dat werkt dat weet ik niet. maar een hogere macht heeft vele manieren die 
onzichtbaar zijn om mensen te beinvloeden. 
Een hogere instantie, zou dan de wil en de verlangens van mensen kunnen 
overnemen, of kunnen besturen, of beinvloeden, maar zo'n hogere instantie zou 
daar volgens de hoogste menselijke wetten pas mee wachten tot het daar de 



 

89 
 

toestemming toe krijgt, immers, zoals wij als mens op onze privacy en 
persoonsgrenzen staan, en ze handhaven, zo zou een hoger wezen die ook 
moeten handhaven om gerespecteerd te worden. 
Dus zo'n hogere instantie als God, Allah, Krsna, Vishnu zou pas iemand 
beinvloeden, als dat wezen, of die mens daar toestemming voor geeft, en dat 
vanuit een bewuste staat doet. 
Daarna zou zo'n hogere instantie, de wil en de verlangens van die persoon 
kunnen veranderen naar wat in overeenstemming is met de harmonie, of de 
ideale staat van de wereld. 
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Geld lenen en de bankencrisis 

De wereldwijde geld crisis. 
In deze tijd, zijn er veel banken die geld uitlenen, via hypotheken, en via 
leningen. 
Er zijn veel mensen die het gebruiken om een huis te kopen of andere uitgaven 
te doen. 
De banken zelf lenen ook weer geld, of vragen garantie aan bij de nederlandse 
bank voor als ze in de schulden komen. 
De banken mogen geld uitlenen zonder dat ze het precies gedekt hebben door 
tegoeden. 
Dat betekent dat een percentage van het geld in de samenleving niet bestaat, of 
niet is gebaseerd op echte waarde, maar een fictieve waarde vertegenwoordigt. 
Des te hoger de hoeveelheid geld die een fictieve waarde heeft, des te meer 
risico is er op een crisis, of op geld ontwaarding. 
Banken zouden hun best moeten doen om geen geld uit te lenen dat er niet is. 
En burgers zouden hun best moeten doen om geen geld te lenen, maar om 
alleen met echt verdiend of gekregen geld huizen of goederen of diensten te 
kopen. 
Daardoor wordt de munt sterker, in ons geval de euro. En daardoor krijgen we 
een sterke economie. 
Geleend geld, moet tegen hogere kosten worden terugbetaald, met een zekere 
rente. Als het noodzakelijk is om te lenen om niet onder de armoede grens te 
komen, dan is het een goede keuze. Maar is het uit luxe om geld te lenen voor 
dingen die je niet echt nodig hebt, dan kost het de samenleving als geheel geld. 
Of eigenlijk risico op een crisis. 
Banken zouden geen geld meer moeten uitlenen dat niet echt bestaat. 
En Banken zouden in plaats daarvan moeten proberen om schulden van mensen 
onder de armoede grens kwijt te schelden. 
Als niemand meer behoefte had aan geld lenen, en mensen met weinig inkomen, 
of met schulden regelingen zouden krijgen waardoor ze toch aan de 
samenleving kunnen deelnemen, zou de wereld een vastere geld waarde krijgen. 
Een munt die niet afhankelijk is van de koers van geldleningen, of van fictieve 
waardebepaling. 
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Geld zou niet gedekt moeten worden door een regeling die aangeeft hoeveel 
geld er van fictieve waarde uit gegeven mag worden, maar door een werkelijke 
representatie van onroerend, roerend goed, en diensten. 
Dat betekent dat banken niet meer de vrijheid zouden mogen hebben om geld 
uit te lenen zonder dat het door iemand anders is gestort. 
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Gelijkwaardigheid 

de gelijkwaardigheid van mensen, 
Mensen zijn allemaal verschillend, de een heeft andere kenmerken dan de 
andere, 
de ene is intelligent, de ander is goed met zijn handen. de een is wit, de ander 
zwart. 
Zo zijn er heelveel verschillen tussen mensen. 
Mensen zijn zo verschillend soms, dat ze elkaar daarom niet aardig vinden, of 
elkaar kwaad willen doen. 
je mag elkaar niet op grond van huidskleur, of op grond van beroep. 
of welk kenmerk ook. 
Mensen zijn echter allemaal mensen, en hebben allemaal hun geboorterecht om 
te bestaan. 
Ze mogen leven, en mogen ook hun leven zelf invullen. 
niet alles is mogelijk, maar ieder heeft wel mogelijkheden. 
Mensen mogen zich in het leven ontplooien, en groeien, ze mogen in hun leven 
bezit vergaren, of roem verkrijgen. op klein of groot vlak. 
Er is echter ook een groep mensen, die alles wordt ontnomen, hun vrijheid om 
zelf hun leven in te vullen, doordat ze gedwongen worden, of een wurgcontract 
krijgen. 
Sommigen wordt hun vrijheid in handelen ontnomen, door lichamelijke 
verwondingen, of geestelijke verwondingen. 
Soms is het niet te vermijden, dan hoort het bij de job. Maar ook is het soms 
wel vermijdbaar als mensen voorzichtig met elkaar zouden omspringen. Als ze 
de ander ook recht op leven gunnen. 
Soms is het een zaak van wraak of haat, dan is het moeillijk om een oplossing te 
bewerken die voor alle partijen gunstig is. 
We kunnen echter niet voor andere mensen spreken, en we kunnen ze ook niet 
onze wil op leggen. 
Maar in het christendom leren we om zelf vergevingsgezind te zijn. Om niet het 
pad van de haat, of de wraak te kiezen, maar elkaar het leven te gunnen, 
als iemand een schuld heeft, vergeef je die. ook al is het moeilijk, of zelfs 
onmogelijk we mogen ook zeker bidden dat we dat kunnen bewerkstelligen in 
ons leven. 



 

93 
 

Als we iemand het leven gunnen, ook al heeft de ander vreselijke dingen begaan, 
en is de schuld niet uitboetbaar, of zelfs moet de ander het met de dood 
bekopen. 
Als Christen, leer je dat je zelf door Christus vergeven wordt, als je anderen ook 
vergeeft. 
Want als je eigen schuld vergeven is, waarom zou je anderen hun schuld dan 
niet kwijtschelden. 
Als mensen kunnen we gelijkwaardig met elkaar omgaan, niet alleen door elkaar 
te respecteren en te laten doen zoals ze dat willen, maar ook door actief anderen 
het leven te gunnen. door te helpen om zoals in derde wereld landen, de armere 
landen, de uitbuiters met zachte hand te brengen tot een leven waarin er niet 
zulke vreselijke dingen gebeuren. 
Gelijkwaardig wil ook zeggen dat ieder mens gelijkwaardig is, dezelfde waarde 
heeft als ieder ander. Mensen mogen leven, en ieder heeft dezelfde rechten. 
Natuurlijk staat het ook in de grondwet, en is dat voor ieder land verschillend. 
Maar als mens, heb je een geweten, die ook je overtuigd van wat wel mag en 
niet mag, of wat goed is en wat slecht. 
gelijkwaardig wil ook zeggen dat mensen, voor hun eigen rechten mogen 
opkomen, en dat ze mogen vechten voor hun behoeften. En dat het voor ieder 
mens geld, rijk arm zwak sterk. 
behoeften binnen de afgesproken grenzen. 
Gelijkwaardigheid, houd in dat mensen elkaar het leven gunnen, elkaar de 
vrijheid geven om zich te ontplooien, en elkaar de kans geven om die 
mogelijkheden ook te benutten. 
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Geloofservaring 

Geloof in Jezus Christus, 
Mensen zijn soms in uiterste nood, dan zien ze nergens meer dat het ze goed 
gaat, of ze lijden enorm onder wat de wereld hen aandoet. 
soms zijn mensen aan het eind van hun latijn, dan is alles wat ze doen verkeerd 
in de ogen van andere mensen. 
Andere mensen doen dat misschien bedoeld, opzettelijk maar het kan ook zijn 
dat er precies de verkeerde snaar wordt geraakt. 
Dan lijkt het alsof alle mensen tegen je zijn. 
Of mensen krijgen erge financiele problemen, of staan onder fysieke dreiiging 
van andere mensen. 
Soms is er dan geen weg meer naar buiten. 
Dan gaan mensen verlangen naar een oplossing, en zoeken ze als vanuit 
doodsangst naar een oplossing. 
Er zijn ook mensen die er dan niets meer in zien, en kiezen voor zelfdoding. 
Mensen die toch een oplossing zoeken, komen soms uit bij het evangelie van 
Jezus Christus. 
Jezus Christus is de zoon van God, de zoon van Almachtige. Die mensen steunt 
in hun nood, en ook naar wat ik heb gelezen soms helpt. Hij belooft te geven 
die vraagt, die klopt wordt opengedaan, en die bid die ontvangt. 
Natuurlijk kunnen we niet rekenen op dat dingen worden zoals wij ze willen, 
Maar Jezus belooft ons zelfs in het uur van dood, steun, en als we in hem 
geloven komen we na het leven, als het eindoordeel er is. in de hemel. 
Tijdens ons leven komen we tot bekering, dat betekent dat we ervoor kiezen 
om te leven zonder losbandigheid, of gedrag dat wettelijk niet is toegestaan. 
We leven dan volgens de 10 geboden, die zelfs nog strenger zijn als de 
nederlandse wet. 
Elke keer dat we met vragen zitten, of problemen tegenkomen, kunnen we 
bidden tot God in Jezus Christus naam. 
Die zal het horen, en verhoren. 
Wat Jezus Christus doet met al onze vragen, en noden die we bij hem 
neerleggen. Dat weten we niet. Hij verhoort, en zal geven wat God wil. 
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God wil niet altijd onze eigen beste oplossing, het kan ook zijn dat hij dingen 
anders doet dan wij willen, wel geeft hij altijd het Goede. 
De vraag of Jezus Christus de nood oplost, die er soms is, de uiterste nood. Die 
vraag kan ik niet beantwoorden. 
Jezus Christus, is de zoon van de Almachtige en heeft een intelligentie die de 
onze verre overstijgt. Zijn werken zijn ondoorgrondelijk. En ze zijn niet 
naspeurbaar. 
Zoals een pot in de handen is van een pottenbakker, zo zijn wij in handen van 
Jezus Christus 
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Geloven 

Geloof en Godsdienst. 
Geloof, is een onderdeel van Godsdienst, en Geloven houdt in dat je gelooft in 
het bestaan van een hogere macht die niet op aarde zichtbaar is. In het woorden 
boek staat het ongeveer beschreven als geloven dat iets bestaat of dat iets zo is, 
of voor waar aannemen. Geloven in godsdienstig opzicht betekent bijvoorbeeld 
in het christendom, dat je gelooft dat Jezus Christus bestaan heeft, dat hij 2000 
jaar geleden geleefd heeft, en dat hij is geboren, en dat hij wonderen heeft 
verricht en aan het kruis is gestorven en op de derde dag weer is opgestaan. 
geloven houdt meer in als alleen geloven dat dat zo is. Want geloven, is ook je 
geloof uitdragen. de regels die door Jezus Christus zijn verzonnen, of uit de 
hemel zijn geinspireeerd, zijn ook regels die mensen horen toe te passen als ze 
geloven. regels zoals heb je naaste lief zoals je zelf, dat betekent dat je van je 
overvloed deelt totdat de ander net zo goed heeft als jij. om het zo maar te 
zeggen. en de andere regels van kuisheid, en niet vervallen in losbandigheid. 
enzovoort. 
Toch is geloven, niet mogelijk zonder dat Jezus Christus, ook een onderdeel is 
van de communicatie, want je kan niet in een levenloos voorwerp geloven. ooit 
moet je een keer bevestiging krijgen van je geloof, door dingen die gebeuren, 
bijzondere getuigenissen, of wonderen die aan je zelf gebeuren. 
Jezus Christus, is de zoon van God, en heeft 2000 jaar geleden wonderen 
verricht, en volgens sommige mensen verricht hij die nog steeds, mensen die 
onverklaarbaar genezen, mensen die tot bekering komen na een inspiratie, of 
een goed idee. 
Jezus Christus kan pas echt goed in je leven komen, als je hem in je hart 
binnenlaat. en ten volle laat werken in jezelf. 
Dit kan je doen door Hem te zeggen dat hij binnen mag komen, en dat te doen 
zonder, dat je dat doet om je groot te houden voor anderen, of zonder je iets te 
willen toe-eigenen wat je niet toebehoort. je geloof is geen statussymbool, en je 
geloof is ook geen middel om hogerop te komen. Jezus Christus toelaten doe je 
om Hem in je leven te laten werken, en zijn koninkrijk op aarde te laten 
vestigen, een koninkrijk van vrede, en geluk voor iedereen. Welke weg hij 
daarbij met jou gaat, dat bepaalt hij. Maar inspraak heb je altijd, als je merkt dat 
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je een bepaalde kant op wordt gestuurd die je niet wil, mag je altijd bidden dat 
je dat niet wil, of dat je liever op een andere plaats komt. Jezus Christus is de 
zachte Heelmeester en de Goede Herder, dus die zal altijd naar je luisteren. en 
zal ook als hij je een bepaalde kant uitstuurt, je helpen te volbrengen wat hij je 
wilt laten doen. 
Jezus Christus kan als hij in je leven komt, zoveel met je leven, ten op zicht van 
ons, heeft hij een oneindige intelligentie, en ten op zichte van ons een oneindige 
kracht, en kan hij elke mens, hoe verworpen hij ook is, opheffen tot een taak 
die zijn koninkrijk dient. Als je je aan Jezus Christus geeft, dan wordt je totaal 
van hem, maar dat betekent niet dat je jezelf kwijt raakt, Nee je vind juist je 
zelf, omdat je nu toegang hebt tot een bron van goede raad, en zingeving die 
veel groter is als wat je zelf voor mogelijk houdt, en al je behoeften worden 
gestild in hem. Want hij weet wat een mens echt nodig heeft. en dat bestaat niet 
uit alleen genotvervulling, of wensvervulling, nee hij weet ook dat de mens een 
bepaalde plicht heeft in het leven, en dat hij een bepaalde karakter heeft, die hij 
met zich meedraagt, en dat alles laat hij meewerken ten goede voor iedereen. 
Als je je aan Jezus Christus overgeeft, dan ben je zeker van je behoudt, niet hier 
op aarde, maar wel in de hemel. Na je leven mag je zeker weten dat Jezus 
Christus op je wacht, en je door de nacht van de dood heen leidt, in een veilige 
schuilplaats. en dat ook al op aarde je een goed leven krijgt, niet zonder dat 
Jezus Christus je leven ten volle benut. Voor de ene houdt dat in dat hij een 
leven krijgt waarin hij actie voert tegen de gevestigde orde, voor een ander 
houdt het in dat hij mooie kunst ontwerpt, waar iedereen zeer over te spreken 
is. voor een derde houdt het in, dat hij op technologisch vlak iemand wordt die 
overal de juiste mouw aanpast. 
Als je je aan Jezus Christus overgeeft, dan krijg je hem als vriend,en dat 
betekent dat als je verdrietig bent, of wanhopig je altijd een antwoord krijgt van 
Jezus Christus. niet door dat hij in de lucht iets terug zegt, maar door hoe je 
met anderen omgaat, wie je als vrienden krijgt. en ook door andere manieren. 
Jezus Christus is de enige op de wereld die dat kan betekenen voor mensen, en 
is ook de enige die God waarlijk heeft gekend, omdat hij zelf uit hem 
voortkwam om ons te verlossen, 
Jezus Christus hoort elk woord van wat je zegt, en weet ook waarom je het zegt. 
Uiteindelijk zal hij diegene zijn die over ons oordeelt. als je je best doet om het 
goede in de mens, of om hem te dienen, dan zal je uiteindelijk door hem als 
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vriend worden gezien. 
Als je Jezus Christus aanneemt, dan ben je gered van de zinloosheid van deze 
wereld, en ook van de verleidingen, immers hij heeft de wereld overwonnen, en 
kan ook als hij in het hart van jou woont voor ieder mens van nut zijn, zonder 
zichzelf daarbij te verliezen, of zonder tekortkomingen te scheppen, en ook 
zonder zijn eer te verliezen. 
Jezus Christus houdt van ieder mens, en ook van jouw. 
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Goedkope producten 

Vrijheid van meningsuiting, 
Elk mens zou vrij moeten zijn om zijn mening te mogen uiten. 
Elk mens heeft ook de vrijheid om te doen en laten wat hij of zij wil binnen de 
grenzen van de wet. 
Is elk mens wel vrij, hier in het westen kennen we grote luxe, en kunnen we in 
vrijheid handelen. 
Ook zijn er mensen die die vrijheid volledig benutten en alles doen wat ze maar 
willen. 
Maar wij leven met elkaar op een planeet, en we hebben ook de 
verantwoordelijkheid voor anderen. Niet alleen de mensen die naast ons wonen, 
of bij onze familie horen. Maar ook die verder weg wonen. 
Andere landen bijvoorbeeld. Derde wereldlanden kennen minder vrijheid in 
handelen en meningsuiting. 
Ten dele komt dit door bestuurders die ervoor kiezen om een harde of streng 
bestuur te hebben. 
Maar het komt ook ten dele door de uitbuiting van de armere landen door de 
rijkere landen. 
Door in het westen producten en diensten tegen een tarief aan te bieden die ver 
onder de westerse productie kosten liggen door ze in armere landen te laten 
produceren, komen de armere landen nooit boven de armoede grens uit. 
Door uitbuiting van grondstoffen, en arbeid van arme landen raken ze een deel 
van hun vrijheid kwijt. 
Initiatieven zoals de Fair Trade organisatie, en andere stichtingen die hulp 
bieden zorgen ervoor dat armen en zieken worden geholpen. 
Maar dit is niet genoeg om de hele planeet aarde tot een niveau te helpen. 
We zouden op producten die door armere landen geproduceerd worden een 
belasting moeten leggen die ten goede komt aan de armere landen als 
ontwikkelingshulp. 
Dit zou de producten meer een werkelijke kostprijs maken, en zou voor de 
armere landen de gelegenheid zijn om zich op te werken tot een gelijkwaardige 
economische factor. 
 

 



 

100 
 

  



 

101 
 

In God geloven 

Geloof versus Ongeloof. 
De wereld bestaat uit mensen die geloven in God, en in Jezus Christus. Mensen 
die hun keuze stellen op het volgen van de christelijke leefregels, en het geloven 
in het bestaan en de almacht van God en van Jezus Christus. Die mensen die 
leveren een deel van hun vrije keuze in, om zich open te stellen voor de invloed 
die God en Jezus Christus op hem hebben. 
Die invloed, volgens sommige gelovigen, wordt je heel, en genees je, of herstel je 
van al je problemen. Volgens anderen bekeer je je en richt je je op een leven vrij 
van losbandigheid. 
Nu zijn er natuurlijk gelovigen die in hun hart geloven, die bekeerd zijn of al 
van jongs af aan geloven. Die mensen die bidden vanuit een oprechte houding, 
en zoeken God, en Jezus Christus. En bidden graag en sommigen ook vaak. 
Anderen die zich gelovig noemen, die volgen alleen de rituelen die erbij horen, 
en doen het om erbij te horen, maar ze richten zich niet tot God of Jezus 
Christus, om God of Jezus Christus zelf, maar om een bepaalde positie te 
handhaven. 
Geloven, kan ieder mens zelf invullen, de een die gaat graag 2x per week naar de 
kerk, de ander die bid alleen, en weer een ander die doet er helemaal niets aan, 
maar erkent toch dat God bestaat. 
Niemand kan zeggen wat het juiste geloof is want het gaat om het innerlijk, 
mensen zouden innerlijk moeten geloven in God en Jezus Christus. 
Niemand kan natuurlijk de keuze voor een ander maken, Als jij gelooft, dan 
heet je volgens de bijbel gered, en zijn je zonden je vergeven, maar dat betekent 
niet dat je kan doen en laten wat je wil. Want Jezus Christus heeft dan aan het 
Kruis voor je zonden geleden, Maar mensen die van het geloof afvallen die 
Jezus Christus niet meer erkennen als verlosser, zullen zo meende ik gelezen te 
hebben in de bijbel onder het eindoordeel vallen. 
Geloven houd ook in dat je De woorden die de discipelen hebben laten 
opschrijven, die over Jezus Christus gaan, dat je die ter harte neemt. Dat je oren 
hebt die horen. 
Die leefregels zijn natuurlijk de 10 geboden, en daarnaast het gebod dat ze 
allemaal insluit, Heb je naasten lief als jezelf. 
Zorg dat de anderen, het net zo goed hebben als jij. 
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Dat betekent dat je ook voor armen en zieken zorgt, en dat je ook 
buitengeslotenen en verworpen mensen helpt of bezoekt. 
Je geeft iedereen de kans om erbij te horen. Niet alleen de stoerste mensen van 
je groep, of de mooiste mensen, maar ook de buitenbeentjes, of die niet zo goed 
mee kunnen komen. 
Geloven betekent ook dat je een relatie met God en JEzus Christus opbouwt, 
dat je praat met Hem, door te bidden. 
Bidden kun je doen op allerlei tijdstippen, sommige mensen doen het voor het 
eten, dan dragen ze een dankgebed op, anderen bidden als ze zich terugtrekken 
thuis. 
Weer anderen bidden in de kerk. Overal kan je bidden, je kan in je hoofd 
bidden, of hard op, of fluisterend. 
Het gaat erom dat je dan met God en Jezus Christus in gesprek bent. 
Volgens de bijbel worden gebeden verhoort, God hoort al onze gebeden, en hij 
zal ze niet negeren. 
Soms kan het een tijd duren, maar volgens de Heilige Schrift is hij de 
Almachtige. 
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Kinderen en meditatie 

Om op latere leeftijd goed te kunnen mediteren, moet je vroeg in je leven 
beginnen. 
Leer daarom je kinderen al om hun aandacht bij het hier en nu te houden, en 
leer ze om hun gedachten te beheersen. Daar zullen ze later profijt van hebben. 
Als ze vanaf het moment dat ze beginnen te dagdromen, fantaseren en denken, 
al leren om gedeeltes van de dag dat niet te doen, zal het net als dat denken een 
gewoonte is, ook dat een gewoonte worden. 
Dan zullen ze later in hun leven makkelijker hun aandacht kunnen trainen, en 
zijn ze veel meer in het hier en nu. 
Met als ideaal, dat kinderen helemaal hun denkwereld loslaten, en dat ze 
volledig in het hier en nu zijn de hele dag door. 
Kinderen vanaf hun geboorte, tot dat ze een aantal jaar oud zijn, denken 
helemaal niet, en zijn volledig in het hier en nu. Als het lukt om dat de kinderen 
te laten houden, dan zal er op een natuurlijke manier een verandering zijn in de 
samenleving, waardoor er meer oog komt voor vrede, mededogen, en deugden. 
en ook meer ruimte voor sociale innovaties. 
En als het een kind lukt om vanaf zijn jeugd, in het hier en nu te leven, en op 
die manier verlichting bereikt, groeit in de samenleving ook het besef, dat een 
leven in het hier en nu, een beter leven is. 
Misschien als kinderen moeilijkheden tegenkomen, nare gebeurtenissen, en 
dergelijke dat ze willen gaan dagdromen, als vlucht uit de werkelijkheid, 
Dus houd altijd in de gaten of het kind niet het te moeilijk heeft, en leer het 
alle pijn en verdriet te verdragen. en zeg dat als ze eenmaal het hebben 
verdragen dat het de volgende keer makkelijker is. en luister ook naar je kind als 
het zegt dat het het niet meer aankan. 
Maar maak er geen dwang van, het moet voor het kind zelf ook begrijpelijk 
zijn, en iets wat het graag wil doen. Overtuig het kind liever dat het ook pijn in 
het hier en nu kan verdragen, dan dat je botweg zegt dat het het moet doen, en 
dat het beter is. Leg het uit. 
En als je je kinderen wilt leren mediteren, zeg dan dat ze geen moeilijke 
houding aan hoeven te nemen, maar dat ze dat op hun eigen manier mogen 
doen, en zeg hen dat ze ook gedurende de dag informeel mogen mediteren. 
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Je kan je kinderen ook vragen op welke leeftijd ze het eerste zijn gaan nadenken, 
en ze dan teruglaten gaan naar het moment, en de tijd ervoor, en dan vragen hoe 
ze dat vonden. En dan vragen of ze dat weer willen, en ze uitleggen dat het 
verlichting heet, als ze dat bereiken. 
De vraag of kinderen niet te kort komen als ze niet fantaseren, en dagdromen. is 
makkelijk te ondervangen door ze zelf alles aan te reiken wat ze behoren te 
weten, alle informatie over het leven. Zodat ze er niet al dagdromend achter 
hoeven te komen. 
En het voordeel van in het hier en nu, en het huidige moment te leven met je 
aandacht is groter dan het voordeel van kunnen fantaseren en je verschillende 
standpunten te kunnen voorstellen. 
In het hier en nu heb je ook intelligentie, en kun je ook intelligent handelen, en 
is het niet zo dat je alleen kunt spelen of domme dingen kunt doen. Al is het 
wel zo dat je het moet trainen. 
In het hier en nu, neem je beslissingen spontaan, en intuïtief, die manier van 
beslissingen nemen, staat open voor communicatie. Je leert door het van 
anderen te horen. 
Maar ook door pressie uit te oefenen, pressie door mensen die plagen, of die 
dingen opdringen. of dwang. Dus spreek met je kinderen af dat ze altijd 
daarmee bij je mogen komen. en spreek ook af dat het veilig is voor ze. 
en als ze een verkeerde boodschap krijgen en die opvolgen, leer ze dan hoe ze 
het moeten zien, leg het ze uit waarom het verkeerd is, en let er ook op dat ze 
het begrijpen, laat ze zo nodig boeken lezen over het onderwerp uit de 
bibliotheek, of films of documentaires zien. 
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Leed en Nood 

Ik draag alle nood, en leed op aan de ene Almachtige, Alomtegenwoordige, 
Alle nood, 
Alle zieke mensen zonder uitzicht op herstel of genezing, die fysiek, of 
geestelijk pijn lijden. 
Alle arme mensen die niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften. die 
daaronder lijden. 
Alle mensen die overleden zijn in het verleden, lang geleden, of pas geleden. Die 
gestorven zijn vanwege misdaden, of vanwege nare gebeurtenissen. 
Alle mensen die in de oorlog zijn ontvallen, die tijdens hun taak zijn gestorven, 
door oorlogsgeweld. 
Alle mensen die door vreselijk lijden zijn gestorven. 
Ik draag ze op aan de ene alomtegenwoordige, Almachtige, Schepper van hemel 
en aarde, schepper van de tijd, schepper van  alles dat bestaat, dat bestaan heeft, 
en dat zal bestaan. Die immer dezelfde is, die bron van het goede is. Die 
onbenoembaar en ondoorgrondelijk is. 
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Machtsverdeling 

De verdeling van macht over de wereld. 
Mensen bezitten allemaal de macht over hun lichaam, of hebben die bezeten. 
sommigen denken dat ze het kwijt zijn, ze hebben tot op zekere hoogte macht 
over hun leven. 
Een deel van die macht kunnen mensen overdragen aan andere mensen. 
Zo dragen we een deel van onze macht over aan de bestuurder, of aan de 
koning, om ons te regeren. Zodat het in het land geen chaos wordt. 
In ruil voor dat we ons houden aan wetten en bevelen opvolgen, die macht 
geven we hen zelf. krijgen wij de veiligheid om in een land te wonen met zekere 
rechten. 
Macht het wordt anders als macht een bewind wordt waarbij de burgers worden 
gedwongen geld in te leveren, of diensten te moeten leveren die ethisch niet 
toelaatbaar zijn. 
We zien dit in andere landen bij tiranieke bewindvoerders. Die houden het volk 
arm, en maken zichzelf rijk. 
We kunnen beter, kiezen voor een bewind dat is gericht op de gelijkwaardige 
verdeling tussen mensen, op basis van verdienste, en andere kenmerken. 
Iemand die kundiger is in zijn beroep, mag daarbij meer verdienen dan een 
ander, en mag ook zijn boodschap uitdragen. 
Een bewind kan ook door het volk worden ingesteld. 
zoiets heet soms een revolutie afhankelijk van de aard ervan. 
Maar of dat goed is, dat laat ik aan anderen over. 
Een regering door het volk, wordt een democratie genoemd. Waarbij er een 
gekozen volksvertegenwoordiging is door het volk. 
Dit geeft burgers de gelegenheid om zelf hun mening en de mening van anderen 
in de politiek te geven, en ook zorgt het voor een verdeling tussen de belangen 
van het volk. 
Landen die een stabiele situatie hebben, en een goede regering hebben mogen 
dat natuurlijk blijven doen, ik ben niet tegen bepaalde regeringsvormen. 
Waar ik wel tegen ben is uitbuiting en massamoord wat soms door tiranieke 
bewinden wordt gepleegd. 
Als iedere burger zijn macht voor een gedeelte overdraagt aan de machthebber, 
in het vertrouwen dat er goed mee wordt omgesprongen, dat de macht ook 
zorgt dat het individu veilig is, en zijn leven kan invullen op de manier zoals hij 
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wil, dan zouden alle individuen ook moeten controleren of die macht goed 
gebruikt wordt. 
Echter niet elk groepering van burgers heeft daar zelf veel invloed op. soms 
worden ze met harde hand tegengehouden om een machthebber waar ze 
ontevreden over zijn weg te werken. 
Meestal gebeurt dat met geweld, maar wat het beste is, dat is dat zulke 
machthebbers op een vriendelijke manier worden gedrongen om hun macht op 
te geven. en dat de volgende bewindvoerders dan worden gekozen op een 
rechtvaardige manier. 
Maar wat volgens mij een van de beste vormen van regeringsvorming is, is de 
gekozen volksvertegenwoordiging, waarbij het koningshuis een ceremonieële 
functie heeft, zoals het in Nederland is. 
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Nano en gen technologie 

Als nano technologie echt wordt uitgevonden en in gebruik wordt genomen, 
dan lijkt het me dat de wereld snel zal vervuilen door de bijprodukten van die 
nanotechnologie, tenzij er ook aandacht komt voor het afbreken van 
afvalprodukten en daar ook energie en tijd in wordt gestoken. Maar dat kan 
dan alleen als er ook aandacht is voor een schone en duurzame technologie. die 
milieuvriendelijk is. Niet een technologie die tot ver in de toekomst het milieu 
vervuilt. Of die een aanslag doet op een natuurlijke grondstof. 
Ook genen technologie is een risico voor het milieu, als die zich verspreidt in de 
natuurlijke habitat op de aarde, dan kan het zijn dat de gezonde planten en 
diersoorten worden verdrongen door veel agressievere, of levenslustigere, of 
resistente genetisch gemanipuleerde soorten. 
We moeten als samenleving oppassen dat we niet ongebreidelde 
technologiegebruik toestaan. Er zou een wereldwijde organisatie moeten zijn die 
gebruiksregels ervoor opstelt, en ze controleert, en het milieu regelmatig 
onderzoekt op gevolgen. Dit zou dezelfde functie behoren te hebben als het 
atoomagentschap dat toeziet op het gebruik van atoomenergie. 
Als we ons zware toekomstscenario's voorstellen, dan zou bij een hevig gebruik 
van nanotechnologie, de aarde veranderen in een milieu waarin alle lege ruimte 
en alle lege plekken in de habitat wordt opgevuld door zich replicerende 
nanotechnologie. Of dat het door een virus wordt getroffen als het om 
kunstmatig intelligente nanotechnologie gaat en er verwoestingen worden 
aangericht. 
Een toekomst scenario van genen technologie, is de uitwassen van lugubere 
vervormingen in mens dier en plant, en de verarming van onze soortenrijkdom 
op onze planeet. 
Ik hoop dat mensen, in de samenleving, zullen denken aan de risico's die het 
gebruik van deze technologieën met zich meebrengt. 



 

109 
 

 

Rechtsspraak 

Een element wat in de rechtspraak zou kunnen ingewerkt worden is 
bijvoorbeeld: 
Voor mensen die misdadiger zijn en berecht worden, een groep veroordeelde 
misdadigers die oordeelt over de mate van keuzevrijheid van de verdachte. 
Waarbij de groep misdadigers representatief is voor de misdaad die is 
uitgevoerd. 
Wat er dan gebeurt is dat misdadigers elkaar moeten beoordelen, en ze 
misschien meer gewetensvorming krijgen. Dan is het niet alleen meer de big 
brother, of de wet die oordeelt, maar ook medemisdadigers. Waardoor er een 
soort onderlinge controle ontstaat. 
En door het beoordelen van anderen, oordeel je ook jezelf, en leer je ook over je 
eigen fouten. en leer je ook jezelf te spiegelen aan anderen. 
Het risico is natuurlijk dat de groep beoordelaars dan de ander geen 
keuzevrijheid toedicht, om de straf zo laag mogelijk te houden. 
En een ander voordeel is dat criminelen ook nuttig werk kunnen doen met hun 
'ziekte' of  'misdaad', en dat ze helpen om anderen juist te beoordelen. 
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Verlangen om rijk te worden 

Mensen verlangen naar vrede, rust en regelmaat, soms ook naar avontuur. 
Ook verlangen mensen naar manieren om die vrede en rust te handhaven. 
Sommigen door veel geld te willen verdienen. Ze leren een beroep en maken 
promotie. 
Sommigen krijgen een meevaller in de loterij, en sommigen hebben het geërfd. 
Mensen die veel geld verdienen, of die roemrijk zijn, hebben net zoveel zorgen 
als gewone mensen. Immers ze moeten hun geld beheren, en moeten ervoor 
zorgen dat het beheert wordt. 
Als mensen veel bezit vergaren, dan moeten ze daar ook voor zorgen, en dat 
levert ook angsten op als "raak ik het niet kwijt, wat als er iets mee gebeurt." 
als ze het kwijtraken zijn ze in een klap meer kwijt, en is het risico dat er 
problemen ontstaan groter, dan als je zoals het spreekwoord zegt: 
Schoenmaker blijf bij je leest. Wie als een dubbeltje geboren is wordt geen 
kwartje, en wie als een eenvoudige iemand geboren is. 
Mist misschien de capaciteiten om veel te bereiken. Er zijn natuurlijk mensen 
die het goed gaat ,en die succes hebben. 
De verhalen zijn er van krantenjongens die miljonair werden. 
Maar veel geld, brengt geen innerlijke rust, of vrede. 
Ook al wordt dat beloofd, dat je dan kan doen en laten wat je wil, en van het 
leven kan genieten.  
t. 
  



 

111 
 

Vreemde machten 

Vreemde machten 
Er zijn mensen die doen aan magie, en er zijn mensen die draaien glaasjes, of 
houden zich op andere manieren bezig met geesten, of overledenen. 
Sommige mensen volgen gidsen of praten er regelmatig mee. 
Mensen zoeken naar hulp van bovennatuurlijke machten, of zoeken naar 
bijzondere dingen. om beroemd te worden, of op kleinere schaal, om door 
anderen aardig of bijzonder gevonden te worden. 
Toch zijn zulke machten ook gevaarlijk, je zou raad van een verkeerde geest 
kunnen krijgen, of ze zouden boos op je kunnen worden. 
Ook kan je worden verleid om verkeerde dingen te geloven, omdat andere 
mensen voorwenden contact te hebben met hogere machten. 
Ze kunnen je dingen aanpraten die je eigenlijk eerst onzinnig lijken, maar later 
ga je hun geloven als ze argumenten weergeven. 
Het is gevaarlijk omdat je langzaam van het goede pad wordt afgeleidt. 
Het is verstandiger om de tradities van je eigen volk te volgen, of de 
godsdiensten die bekend staan als goed en vredelievend. 
Zo is het christendom een religie waarin God en Jezus Christus worden 
aanbeden. Die staan voor goedheid, deugdzaamheid, en oprechtheid. 
Je kan God, of Jezus Christus om hulp vragen als je in nood bent, of om 
bijstand vragen, je kan al je zorgen tegen hen uiten. 
En ze zullen je zoals in de Heilige Schrift wordt beloofd helpen. 
Dat is beter dan je wenden tot geesten, of tot overledenen, want die zijn 
onbetrouwbaar, als ze al bestaan. het zijn influisteringen die van de boze komen 
als je hen volgt. 
Ze kunnen de indrukt wekken waarheid te geven, maar ze leiden je langzaam 
van je pad af. 
 
Vrije wil versus overmacht Vrije wil versus overmacht 
Er zijn filosofen die zeggen dat mensen vrije wil hebben. Dat kan je op 
verschillende manieren uitleggen, 
als dat je vrij bent om te denken wat je wil, en te proberen dat uit te voeren. 
Of dat je vrij bent in je doen en laten, en binnen grenzen alles kan doen wat je 
wil. 
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Overmacht is het als je door anderen in je omgeving of door andere oorzaken 
handelingen krijgt opgelegd die je behoort uit te voeren. 
dat heet ook wel drang of dwang als het door mensen wordt gedaan. 
mensen hebben soms de vrijheid van keuze, om te kiezen wat ze willen doen. en 
soms hebben ze geen vrijheid van kiezen, want dan is het bijvoorbeeld een bevel 
van een hogergeplaatste. 
indirect heb je daar ook zelf voor gekozen omdat je je aan een contract verbind, 
in ruil voor geld, of loon in natura moet je dan bevelen uitvoeren. 
je stelt je tijd en je kunde in dienst van iemand anders. 
tot op zekere hoogte vinden mensen dat ze vrije wil horen te hebben, de vrije 
wil om hobby's te hebben, boeken of tijdschriften te lezen die ze interessant 
vinden, 
werk te vinden dat bij ze past. of andere dingen. 
niet altijd hebben mensen die keuze. want in sommige andere landen, daar 
kunnen ze maar een pad volgen, zwerven misschien over straat, of kunnen alleen 
de boerderij maar runnen, en kunnen zich geen luxe veroorloven. 
hebben nog nooit een boek gezien, of een film. 
Wat is er zo goed aan vrije wil hebben. mensen verlangen naar bepaalde dingen, 
en een vrije wil betekent dat je binnen grenzen je verlangens in vervulling kan 
laten gaan. of kan verwerkelijken. 
Soms echter, zijn verlangens geen verlangens die helpen je gezond te houden, of 
je positie te verbeteren, maar doet het schade aan jezelf of aan anderen. 
Als je zulke verlangens tegenkomt, dan is het niet zo goed meer om ze allemaal 
te willen uitvoeren. Dan zou het beter zijn om ze los te laten. 
Om ze door het filter van je geweten te laten gaan, en ze dan los te laten. 
Verlangens, het is de drijvende kracht achter de mens, 
het begint 's ochtends al met het verlangen naar een kopje koffie, en daarna je 
werk, of de sportclub. 
verlangens wat zijn dat. Het zijn gevoelens of gedachten die je ingeven, waar je 
van kunt genieten. je maakt er een voorstelling van in je hoofd. en voor een deel 
kan het uit een verlangen naar lijfsbehoud zijn, voor een deel kan het ook een 
verlangen naar genot zijn. 
Vrije wil, binnen grenzen, die liggen op het vlak van hert respecteren van de 
grenzen van anderen, en hun gezondheid. is gezond. 
ieder mens zou een zekere vrijheid behoren te hebben, ook in de armere landen. 
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Overmacht, een term die wel wordt gebruikt in de rechtsfeer, ermee wordt 
bedoeld dat je geen keuze had op dat moment om eraan te ontsnappen of om 
het te vermijden, of er juist wel voor te kiezen. 
Je hebt dan geen keuze om bijvoorbeeld het dreigende gevaar af te wenden. 
Soms ook kunnen mensen zich autoritair gedragen, op grond van hun leeftijd, 
dit zie je bij jongeren, of op grond van hun populariteit leggen ze hun wil op 
aan anderen. 
Als ze dit doen binnen de grenzen van het fatsoen, en van de wet, dan is het 
voorzichtig gezegd soms een goede zaak. soms zijn zulke mensen voorbeelden 
zetten ze mensen aan tot goed gedrag, of om beter hun best te doen. 
Maar soms ook wenden ze het aan voor verkeerde doeleinden, om mensen 
gevaarlijke kanten uit te sturen, of ze zichzelf of anderen te beschadigen. 
Dat is een verkeerde functie van het overwicht dat sommige mensen hebben. 
Vooral jongeren zouden ertegen beschermd behoren te worden. 
een andere vorm van overmacht is, de beïnvloeding uit de samenleving, doordat 
boeken, films, reclame op een bepaalde manier dingen in beeld brengen, gaan 
mensen over bepaalde dingen denken zoals dat lijkt te worden voorgeschreven. 
Ze denken dat dat het hun eigen wil is om zo te handelen, maar er ligt een 
boodschap achter die ze hebben opgedaan van de tv, of uit boeken, terwijl dat 
niet de hele waarheid is, en soms zelfs de zaken verkeerd schetst waardoor ze 
geen goede keuze kunnen maken. 
Het zou dus beter zijn om ook reclame te maken voor goed gedrag, en 
voorlichting over zaken die mensen zouden moeten vermijden. 
Niet alles in de wereld is vrij, of goed, of zonder negatieve gevolgen. 
Vroeger was er wel propaganda om een volk een bepaalde kleur te geven, 
bepaald nieuws toe te staan en andere te verbieden. 
Nu is de wet van vrijheid van meningsuiting zo dat iedereen zijn mening mag 
hebben en geven, maar dit houdt niet in dat er ook mensen mogen zijn die de 
goede kant van de zaak belichten, en mensen op een gestructureerde manier 
aanzetten tot goed gedrag, 
Door via de tv en moderne communicatiemiddelen mensen inzicht te geven in 
het gevaar van sommige zaken, en de ethische ontoelaatbaarheid, zouden er 
meer mensen op het goede pad blijven, omdat ze een betere keuze kunnen 
maken op basis van meer informatie. 
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We zien natuurlijk dat de kerk zo;n functie vervult, alleen kijken veel mensen, 
sommige jongeren, en volwassenen neerbuigend tegen de kerk aan. het zijn saaie 
mensen, of die zijn streng, etc. 
Toch schuilt er ook goede dingen in de kerk, ze waarschuwen mensen voor 
slechte zaken, en helpen je om een goed leven te kunnen opbouwen. Niet door 
je veel geld te geven, maar door je richtlijnen aan te reiken, en door je op Jezus 
Christus te wijzen. 
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Gedicht 

De Schepper, De Stichter, 
Roept tot Aanzijn, 
Ieder leven bij de bron, 
ieder lichaam bij de geboorte, 
Ieder Zijn tot Licht. 
Ieder Wezen, 
Een recht tot leven, 
een levenslicht tot licht voor leven, 
Een engel ter geleiding van bewustzijn, 
Een daad ter geboorte van mens, 
Een daad ter wording van leven. 
Ieder bewustzijn, 
Een kracht ten ontstaan, 
Een dag voor bewustzijn, 
is een dag voor de eeuwigheid, 
Iedere manier van leven, 
Kent bewustzijn, 
Kent slaap, 
Kent, waken, 
Ieder gevoel, 
springt voort uit bewustzijn, 
Iedere handeling, 
Springt voort uit een wezen. 
Ken de oorsprong van het leven, 
Ken de dag dat de oorsprong begon, 
En ken het leven van de wezens die haar begonnen, 
Vraag naar hun levensdoel, 
Ken haar beginselen, 
Vraag naar de Beginselen van de tijd, 
Vraag naar de Beginselen van bewustzijn, 
Vraag naar de daden van vroeger, 
Vraag naar de levens die lichten droegen, 
Vraag naar de wezens die goede daden deden. 
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Dan ontspringt er een wezen dat licht draagt, 
Een bewustzijn, dan zichzelf kent, en haar oorsprong. 
De dag dat leven begint, 
Is een dag dat Leven ontspringt, 
Dat voortspringt in nieuw leven, in daden, in wezens, in wijsheid, in 
nalatenschap 
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Therapie 

Ik las laatst een boek over een bepaalde therapie vorm, waarin de emoties van de 
mens centraal staan. 
Waarbij vooral het laten uitspreken van emotionele problemen, en 
levensproblemen centraal stond. 
En door een bepaalde omgang met die problemen (in dat geval door rollenspel) 
er een oplossing of verwerkingsproces op gang kwam. 
Een soort therapie die mijns inziens zou helpen is. 
Om mensen door middel van verkennend gesprek, te laten praten over wat ze 
als belangrijke (probleem of geluk of streven) zien. 
Door daar met de waarom, en andere w vragen over door te praten, met een 
gelijkwaardige rol voor de hulpverlener en de cliënt kan de cliënt ontdekken wat 
hij of zij erover te vertellen heeft. 
Een gedeelte komt terug in psychoanalyse, maar daar wordt uitgegaan van 
verborgen driften, terwijl in het emotionele leven van cliënten, mensen, komen 
geen verborgen driften voor althans alleen in de gedachten die mensen hebben. 
Vaak is het genoeg om een vriendelijke warme uitstraling te hebben en een 
lichte nieuwsgierigheid te tonen, en ook een niet oordelende houding (niet in 
negatieve zin). 
En voor zover er oordelen zijn, dan tegemoetkomend aan de zelfbevestiging van 
de cliënt. 
Gesprekken zoals die op deze wijze kunnen worden vorm gegeven, zijn 
uiteraard alleen vrijwillig voor de cliënt, en ze mogen stoppen op ieder gewenst 
moment. En ook de hulpverlener, is niet gebonden aan cliënt. (hij dient wel zijn 
professionaliteit te hebben en daarop aangesproken te kunnen worden). 
En gedeelte van de rol van hulpverlener is natuurlijk om het gesprek uit te 
bouwen, en een structuur van het probleem te verkennen, maar ook om de 
cliënt te bevestigen in het probleem, in de zwaarte ervan voor de cliënt. 
Maar ook om de cliënt over zijn geblokkeerde emotionele energie heen te 
zetten, (dat hij niet in staat is om het probleem op te lossen bijvoorbeeld, of dat 
hij minderwaardig is). 
Geblokkeerde emotionele energie is te verzachten door de cliënt te bevestigen in 
zijn eigenwaarde, en in zijn kwaliteiten als mens, en zijn talenten. 
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Voor een gedeelte zijn de zaken die cliënten aanhalen niet oplosbaar, maar het 
is beter de cliënt te richten op wat hij of zij zelf vind goed te kunnen, wat hij 
zelf als prettig ervaart. en hem daar op te laten focussen. 
Door de cliënt op zijn sterke kanten te richten en aan te raden voor de zwakke 
kanten hulp te vragen kan hij veel meer levensgeluk bereiken. 
Cliënten hoeven ook geen stereotype gedrag te hebben of daarin bevestigd te 
worden, mannen moeten stoer zijn, en vrouwen moeten zacht of ijdel zijn. 
Dat zijn kwaliteiten die de rijkheid aan emoties verminderen tot een kleinere 
reeks. Uitgaande dat emoties de geuite belevingsvormen zijn via het lichaam van 
de ziel. 
Mannen zijn stoer, maar die stoerheid kan het beste blijken uit dat ze de dingen 
waar ze goed in zijn goed doen, zonder er voor te vragen om status of beloning. 
Stoerheid blijkt uit zelfstandigheid, en dat is met de diepste ziel, zodat ook de 
emoties die de ziel ervaart bevestigd worden in hun waarde, en niet een 
lichamelijke rol de belangrijkste waarde krijgt in een leven. 
Bij vrouwen de zachtheid of ijdelheid, twee van de voorkomende stereotype 
rollen, zijn een rol die als rol niet de waarde hebben die het in een ziel als 
innerlijke bewustzijn wel heeft. 
Zachtheid voorgewend kan soms ijzerscherp overkomen, als mensen eigenlijk 
een ander antwoord willen of ander gedrag wensen. 
en ijdelheid minacht voor een gedeelte de gevoelens van anderen. of de 
gevoelens die diep in iemands emotioneel leven liggen verborgen. 
Het is beter cliënten te richten op de bron van het stereotype gedrag, en ze laten 
onderzoeken hoe ze echt zacht kunnen zijn, of hoe ze echt stoer kunnen zijn, of 
hoe ze echt hun schoonheid kunnen uitstralen(ijdel). 
Door ze het te laten onderzoeken, en hun eigen ideeën niet meer als 
vanzelfsprekend te laten aannemen, leren ze door in gesprek te zijn met 
anderen, onder andere over hoe ze hun gedrag beleven hoe hun rol zich uitdrukt 
in hun leven. 
De rol van therapeut is om dit proces in gang te zetten door de emotionele 
energie van de ziel weer in gang te zetten (door bevestiging van eigen kunnen, 
eigen kwaliteiten) en door het proces van onderzoek van eigen handelen, eigen 

uitingen, eigen gedachten te stimuleren, ·De rol van therapeut hoe hij of zij het 
uitvoert is vrij, met als voorbeeld dit artikel. 
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Wijsheid 

Iedere dag, 
Loop ik met de voeten die sporen achterlaten op de weg,  
De weg van mijn leven. 
Iedere nacht, 
droom ik en beleef ik de avonturen van tijden ongenoemd, 
Iedere dag zie ik de zon des levens, 
Iedere nacht, zie ik niet, ben ik niet. 
Als anderen in de voetsporen van mijn leven zouden lopen, 
Dan zouden ze kiezen, 
de dingen die ik kies. 
Als ik in de voetsporen van hun leven zou lopen, 
Zou ik de dingen kiezen die zij kiezen. 
Daarom is een aloude wijsheid respecteer de ervaring van anderen, 
en het pad dat zij gelopen hebben. 
Elk levenspad is een argument voor de keuzes die ze genomen hebben. 
Er is geen argument dat opgewassen is tegen levenservaring 
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De wijsheid van een mensenkind 

Sommige mensen denken, zonder te voelen of ze gelijk hebben. 
Dat kinderen geen wijsheid hebben, 
Dat ze dom zijn. 
Dat ze niets kunnen. 
Maar…… 
Kinderen hebben de onbevangenheid, 
De spontaniteit. 
De Gelukgevoelens, 
Die bij verlichting, mindfullness horen. 
Dus koester hun, geef ze de emotionele warmte die ze nodig hebben. 
En stimuleer hun spontaniteit en onbevangenheid. 
Dat is hun grootste kwaliteit en talent. 
Des te langer je dat in hen behoudt, des te beter ze opgewassen zijn tegen het 
leven. 
Des te meer hun kwaliteiten gericht zijn op een innerlijke kern. 
Ook als kinderen, dom, stom, minderwaardig overkomen. geef ze de bevestiging 
dat ze een mens mogen zijn en dat ze hun talenten hebben en dat ze die later 
zullen ontplooien tot wat bij hun levenstaak hoort. 
Net als ieder mens een levenstaak heeft die in hun hart ligt verscholen. 
Het hart waar kinderen van nature nog in wonen. 
Als ze later in hun opvoeding komen en leren nadenken en hun argumenten of 
hun redenen behoren te geven vanuit een beleefde ervaring of intellectueel 
proces. Stimuleer ze dan om het uit dezelfde spontaniteit en onbevangenheid te 
laten voorkomen. 
De ervaring en wijsheid van meditatie, en sommige meditatievormen zijn hierop 
gebaseerd. 
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Een levenswet 

Een regel voor allen, 
Een wet voor Wetten, 
Een gebod voor geboden. 
De levenswet, 
Schendt niet het levenslicht van jezelf of van anderen. 
Respecteer iemands diepste bron van bewustzijn en levenskracht. 
Zonder te veranderen, Zonder te wijzigen, of te vernietigen. 
Zonder het af te nemen, Zonder het als betaling te eisen. 
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Een Geloof 

Een geloof, 
Een Acte de Intention. 
Het geloof van een mens is niet afhankelijk van, 
Uiterlijke daden, 
Innerlijke gevoelens, 
Gedachten, 
Invloeden, 
Maar alleen van de intenties van de ziel. 
Als je als ziel de intentie hebt om God, te dienen, te vragen bij raad of hulp, te 
danken, eerbied te betonen, liefde te voelen 
Of het goede wilt betrachten in je leven. 
dan geloof je. 
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Leven 

Leven is genade, 
Leven is gunst, 
Leven krijgen bij geboorte, is een gunst en genade. 
In Tijden van moeite, 
Verzucht je was ik er maar niet, was ik maar gelukkig, schijnt de zon maar, was 
ik maar in dromenland. 
In Tijden van geluk, 
Ben je blij, Ben je gelukkig, Wil je geluk bewaren in een elektriciteitscontact, 
Wil je de hemel aan anderen vertellen, wil je alles delen. 
In tijden van overspoed, 
Ben je gelukkig met je inkomsten, met je bezittingen, met je gaven. 
In tijden van armte, 
Ben je ongelukkig met je gaven, ben je ongelukkig, je hebt niet, je voelt pijn, je 
mist inkomen en beschutting. 
In tijden van zekerheid, 
Voel je zekerheid, garantie van inkomen en gezondheid, status en positie. 
In tijden van onzekerheid, 
Voel je bedreiging van gezondheid, en status, en beroep. 
Al die tijden, is er een tijd om uit het goede te leven, een tijd om God te bidden 
om raad, om hulp, om vriendschap, om dank. 
In goede tijden, kan je hulp bieden aan God, 
In slechte tijden, kan je hulp vragen aan God. 
In alle tijd, In ieder wezen, mag een plek zijn voor God. 
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Levensbewustzijn 

Het leven, 
Schaadt zichzelf niet, 
Het leven, 
Heeft geen kwaadwillende intenties tegenover zichzelf. 
Het leven, 
Doet geen kwaad tegenover zichzelf. 
Het leven, 
Is aanwezig, 
Is voelbaar, 
Is tastbaar, 
Zichtbaar in ieder lichaam, 
Zichtbaar in iedere ziel, 
Zichtbaar in elke goede kracht, 
Zichtbaar, in alles wat leeft. 
Het goede, overwint, zonder strijd te voeren, 
Het goede, overwint, door liefde, zoals een moeder, een vader, een vriend, een 
vriendin tegenover zijn subject. 
Het goede, is aanwezig in ieder mensenkind. 
Het goede is aanwezig in alles dat leeft, in alles dat bestaat. 
Het goede, bestaat. 
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Schepper, Verlicht mij in mijn duisterheid 

Schepper, 
Verlos mijn zondig hart, 
Verlos mijn zondige natuur, 
Verlos mij van mijn duistere kant die elke dag naar voren komt, 
Verlos mij van mijn kwaadwillendheid, 
Verlos mij van de duivel in mij. 
Verlos mij van de nare kant die anderen kwetst, 
Verlos mij van de boosaardigheid van mijn gemoed. 
Schepper, 
Dat kan ik bidden als ik geloof dat ik zelf boosaardig ben, 
maar in mijn jeugd, in mijn kindzijn heeft u bewezen dat ik ook 
vriendschappelijke gevoelens had jegens mijn familie, mijn jeugdvriendjes. 
Maar in mijn hart laat u mij ook voelen dat ik gekwetst wordt door anderen, 
Maar in mijn gedachten beleef ik ook de goede kant soms door te denken over 
lieve familie, lieve vrienden. 
Maar in mijn wildste dromen, probeer ik te kijken waarom ik zo naar ben tegen 
mensen, en probeer ik te bevatten waarom ik zo ben. 
Maar Schepper, 
Waarom ben ik niet aardig, niet vriendelijk, niet medelevend. 
Zoals ieder mens diep in zijn hart wil. 
In het diepste hart wil iedereen zijn: 
een succesvolle gladde charismatische zakenman of vrouw, 
Een heilige, 
Boeddha, 
Een lieve charismatische persoon die succesvol is in relaties. 
In ieder opzicht het beste van het beste. 
Schepper, 
Zo heb ik ook wel eens gedachten, of ben ik het echt. 
Een meesterdief, of crimineel te zijn. 
De top van de mafia. 
Een meester in het verbergen van mijn gevoelens, en bedoelingen. 
De top in het plannen van de meest duistere dingen. 
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Maar Schepper, 
Ook ik heb misschien kinderen, familie, die ik wil beschermen. 
Schepper, 
De hele mensheid is mijn familie. 
Maar hoe kan ik leven als ik mijn best doe, 
En op mijn gebied de beste ben. 
Ik verdien het omdat ik zo ben. 
Ook de top van de slechte kant, is in het leven geroepen door dezelfde bron als 
de goede kant. 
Dat is altijd mijn rechtvaardiging geweest. 
Ik heb het uit familietraditie. 
Ik ben erin gerold. 
Ik ben geroepen tot wat ik ben. 
Roept u me dan tot iets anders, 
Of wordt ik een zacht watje, die alleen zwak doet als ik eerst de meest 
doeltreffende was in mijn gebied. 
Kunt u komen met een beter voorstel. 
Kunt u komen met een betere aanbieding. 
Mijn talenten woeker ik mee, alleen op mijn manier. 
Mijn kwaliteiten zijn duister maar op mijn manier goed. 
Roept u mij tot een evenwaardig voorstel. 
En doet u het op uw manier, en maak het duidelijk door mijn weg te volgen, 
Door mij in mijn hart op mijn manier te raken. 
Zo bid ik, Als u echt bestaat met oneindige intelligentie bent u daartoe in staat. 
Want iedere crimineel weet, 
Die zachte watjes die je tot bekering brengen redden het zelf niet. 
Want iedere crimineel weet, 
Alleen daar is het goude geld te verdienen, 
Want iedere crimineel weet, 
Het groeit op andermans rug, en wij mogen de boontjes doppen. 
Maar iedere crimineel weet, 
Gun ieder mens zijn recht. zelfs een recht op een eigen mening. 
En een eigen mening gebaseerd op bewijs is een gebed naar de Schepper, naar 
God. 
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Bewustzijn 

Bewustzijn, 
Gewaarzijn, 
Wat is het: 
Het diepste in de mens, 
Waarmee ze voelen, 
Waarmee ze denken, 
Waarmee ze doen, 
Waarmee ze waarnemen, 
Waarmee ze Gelukkig zijn, 
Waarmee ze ongelukkig zijn, 
Het diepste in de mens, 
De waarnemer, van het waarnemen. 
De Immer, Ziende, Horende, ook zonder ogen, zonder oren. 
Ook in gedachten horende en ziende. 
De zintuigen voorbij, de schouwer van de bron ervan. 
Diegene die het lichaam bewoont, 
Diegene die de geest bewoont, 
Diegene die gebruik maakt van de mogelijkheden van handeling, 
Diegene die gebruik maakt van de mogelijkheden van wenskracht, 
Die is het die bewustzijn is. 
Die is het die schouwt, van binnenuit het leven. 
Die is het die de kern vormt van ons bestaan. 
Leef dat als Authentiek, 
Leef dat als diepste wezen, 
Dat diepste bewustzijn is de oorzaak van alles dat we doen, denken. 
Dat diepste bewustzijn is de oorzaak van de handelingen die naar ons 
terugkeren. 
Wie vriendelijk is, krijgt vriendelijkheid terug, 
Wie boos is, krijgt boosheid terug. 
Wie goed doet, goed ontmoet. 
Dat bewustzijn, 
In het hindoeisme heet het non dualiteit, om het een te laten worden met de 
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werkelijkheid, 
In het boeddhisme heet het verlichting, om het in het lichaam te vestigen, 
In het christendom geven we het aan de Schepper, aan God, en heet het 
overgave. 
Dat bewustzijn draagt onze intelligentie, 
Dat bewustzijn draagt onze intenties, en uit die in de verschillende 
mogelijkheden van ons bestaan, lichaam en denken. 
Dat bewustzijn, is wat er is. Wat zichzelf zoekt in alle dingen. 
Dat bewustzijn, heeft een levenstaak, en zoekt die te vinden, zoekt die uit te 
voeren, zonder woorden, door daden, gedachten, gevoelens. 
Dat bewustzijn, De Bron ervan, De Schepper ervan. 
Die zoek ik, 
Die streef ik na te leren kennen, 
Die bedoel ik in mijn handelingen, 
Die bedoel ik in mijn gedachten, 
Bewustzijn zoekt zijn Bron, 
Dat is het doel der mensheid, zijn bewustzijn zien in de omgeving, in de 
samenleving. 
Met dezelfde liefde, die we zoeken om gezond te blijven, om warm te blijven. 
Met dezelfde helderheid, als we in onze jeugd hadden, 
Nog niet verstoord door nare gedachten, emoties die ons aanzetten tot kwalijke 
dingen. 
Nog niet zoals we later werden. 
Nog niet zoals we in een eerder tijdstip in ons leven zijn geweest. 
De bron van onze jeugd, 
De steen der wijzen. 
Maar die Bron, 
Die Schepper, 
Ieder zoekt, 
En vind het op eigen wijze, 
En vind het met eigen naam, 
En vind het in eigen vorm. 
Niemand kent de naam van anderen, 
Zoals hun bewustzijn heet, 
Immers het heeft geen naam, 
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Nog de Bron van haar, Die heeft geen naam. 
Men kan haar slechts duiden, met een kenmerk, met kwaliteiten, met 
Geschiedenis. 
De Bron, die achter alles ligt, 
Is onvindbaar, 
Is onkenbaar, 
Is ondoorgrondelijk, 
Zo men wille, Zo is ze vindbaar, kenbaar, doorgrondelijk, door haar genade. 
Dat is het bewustzijn, van ieder wezen. 
Eer ieder wezen, door haar bewustzijn te eren. 
Eer ieder wezen, door haar gevoelens te erkennen, 
Eer ieder wezen, Want ieder is uit de Bron van haar Bewustzijn begiftigd. 
De Bron die ieder in zich draagt, Te vinden, Te herkennen. 
De Bron van ieder wezen, Is het bewustzijn dat leven geeft, 
Dat leven schenkt, 
Dat vrede geeft, 
Dat kalmte brengt. 
Tot genade zich openbaart, in ieder wezen, Ken de Schepper van je Bron, 
En Leer anderen te herkennen, 
Leer anderen te vinden, 
In hun leven, 
In hun zoektocht, 
In hun streven, 
In hun gezondheid. 
Zonder onaangepast gedrag, 
Zonder, Misdrijven, 
Zonder boosheid, of enige negatieve emoties. 
Leer anderen herkennen, 
Zoals je zelf bent, 
In diepste grond, Bewustzijn. 
In diepste Grond, Een levend wezen, Op zoek naar Leven. 
Op zoek naar Geluk. 
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Vrijgezel of Relatie 

Elke vrouw, 
Elke man, 
Voelt gevoelens voor de andere zijde, 
De ene uitgesproken, 
De andere verborgen, 
soms een felle aantrekking, 
soms een lichte esthetisch gevoel, 
Toch is in de kerk, in elke godsdienst een reine betrachting 
geassocieerd met een felle afkeer tegen een relatie. 
relatie kort of lang of incidenteel. 
Godsdiensten, zeggen 
Dat gevoelens sublimeren, 
Dat gedachten sublimeren, 
Maar sublimeren die, 
richt je je niet zoals je bent tot je onderwerp van aanbidding, 
En hebben je lichamelijke gevoelens als die er zijn, 
Niet ook gewoon een plaats. 
Als je aantrekking voelt, 
Zorg dan voor een verantwoorde positie en gebruik in je leven, 
Als je de lengte van een levenslang huwelijk aankan, 
en de juiste persoon kent, en wederzijds interesse hebt. 
Dan is het geen kwade zaak om een relatie aan te gaan. 
Ben je iemand die niet weet hoe het schip vaart, en bang bent dat het strandt, 
Neem het geduld en beproef je geluk. 
Niemand weet vooraf of een relatie lukt of strandt, 
Het hangt af van beide zijden, 
Het hangt af niet alleen van bestwil, verliefdheid, of verlangen. 
Een relatie mag je onderhouden, 
Niet alleen door te geven, 
Dat is een gezegde om uit te drukken dat je meer belang moet hebben als je 
eigen belang. 
als je oprecht interesse, verlangen of verliefdheid hebt op de ander. 
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Dan zal je de kans krijgen dat te uiten. 
En is het geen zonde als het uit gaat. 
En is het geen straf, Als je merkt dat je niet bij elkaar past. 
Soms is geduld, lijdzaamheid, verdraagzaamheid een deugd, 
Soms is het een keuze, doe ik dit, of doe ik dat. 
Soms is het laat ik gevoelens toe, of onderdruk ik ze om ze te sublimeren. 
Het is beter gevoelens te erkennen, en te herkennen. 
Herkennen voor de functie die het heeft. en daar juiste sturing aan te geven. 
Dan om ze te ontkennen, weg te werken, en te hopen dat ze gesublimeerd zijn. 
Godsdienst kan zo hevig zijn, dat je geen enkel gevoel erkent, 
Dat je geen enkele gedachte toelaat aan verlangen. 
Verlangen is een middel ook van Moeder Aarde, die dezelfde schepper als 
oorsprong heeft als jij, en ieder ander. 
Verlangen, Naar de Schepper is Een, 
Naar jezelf is Twee, 
Naar wie bij je hoort is Drie, 
En naar ieder ander is Vier. 
Anders loop je energie mis, 
Denk je op een gegeven moment tegen de duivel te strijden, 
Denk je vampieren die je levensenergie stelen. 
Nee het is dat je je verlangen niet toelaat. 
Geen duivels verlangen, Want verlangen begint in je leven op een zuivere 
manier, 
Jong, of Middel, of Oud. 
Maar door verkeerde uitingen, en gedachten wordt ze onrein. wordt ze anders 
dan zoals door 
Moeder Aarde bedoeld. 
En ben je bang dat verlangen, of daden die bij intimiteit horen schade doen, 
Dat je maar een keer een keuze kan maken die onafwendbaar is en eenmalig. 
Dan mag je die keuze maken, 
En de gevolgen, als schuldgevoel bij de Schepper leggen. 
Immers als hij je maar een keuze geeft, is hij verantwoordelijk voor de juiste 
keuze. 
Als je diep geloof hebt op de Schepper, 
Dan geloof je ook in je Moeder, in je Vader. Die je zelf op de wereld hebben 
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gezet. 
En dat niet zonder een huwelijk konden, 
Of op zijn minst een incidentele relatie. 
Sommigen kiezen op basis van genade van de Schepper, 
Is zij bedoeld voor mij, is zij de Ware, krijg ik Nieuws. 
De Schepper, zorgt voor het zijne, 
En moeder Aarde zorgt voor het hare. 
Geanalogeerd naar welke munt is wiens, de munt voor de keizer, en godes wat 
Hem toekomt. 
Weet zo ook onderscheid te maken tussen je lichamelijke verlangen, en je 
zielsverlangen. 
En veronachtzaam geen van beiden. 
Het betekent dat je integer omgaat met welk verlangen of gevoel je ook hebt. 
Want sublimatie betekent niet dat je het ontkent, 
Maar de juiste plek geeft. 
De plek die het toekomt in een natuurlijke betekenis. 
Sommigen zijn bang dat de Schepper ze straffen, 
Maar de Schepper is liefde, 
En zou hij oprechte bedoelingen ten goede van iemand die veel bidt, 
afwenden door liefde op lichamelijk vlak te verbieden. 
Hij zou de juiste weg willen tonen. 
God zorgt voor het zijne, 
Ook voor het lichamelijke, 
Velen worden geroepen tot geloof, 
Velen worden geroepen tot een huwelijk, 
Maar herkent een ieder zijn roep. 
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Huwelijk 

In gelovige kringen zeggen ze: 
Een rein huwelijk is totaal vervullend, 
De man beschermt en leidt, 
De vrouw is zacht en bepaalt. 
Maar een huwelijk is een eenheid, 
De ene is goed in dit, 
De andere is goed in dat. 
De geijkte rollen van: 
de vrouw achter het aanrecht, 
De man in het leger of bij de politie. 
Is niet altijd de meest gewenste. 
soms zijn vrouwen actief, provocerend, 
Soms zijn mannen zacht, en lief. 
Die zijn niet verkeerd, of een foutje van Moeder Natuur. 
Nee ze hebben een taak. 
Ze hebben hun eigen missie. 
Ze hoeven die alleen te willen, en te vinden, in hun eigen hart. 
Het gezegde is: 
Volg je Hart, 
Dat is altijd wat je zelf wilt, niet wat een ander wilt. 
Niet je gevoelens, of gedachten, Maar wat je wilt. 
willen als diepste zielsvermogen waarmee je de richting van je leven bepaalt. 
Ieder mens heeft dat, 
Ieder mens, kan dat, 
Als je het aan God geeft, of aan Heiligen, 
Dan is het in goede handen. 
Als je het aan Moeder Aarde geeft, 
Dan is het in Goede handen. 
Dan hoef je niet meer te zoeken, 
Dan hoef je niet meer te vinden, 
Dan gebeurt alles onder je handen. 
Dan gebeurt alles zonder je wil. 
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Zonder je wil is ook zonder het gevoel zelf te handelen. 
Je kijkt toe op wat je doet, 
En hebt daar intense vrede mee, Zelfs hoger dan de pijn en onlust gevoelens. 
Je kan ongelukkig zijn, 
Je kan leed hebben, 
Maar je hebt het gevoel dat God of de Schepper verantwoordelijk is voor wat je 
doet, 
Zonder je verantwoordelijkheid af te schuiven of lichthartig op te nemen. 
Je blijft je volgens de landswetten en sociale regelgeving juist gedragen. 
Een huwelijk daar begon ik mee. 
Dat is een deugd. 
Dat is een gave. 
Ieder mens diep in zijn hart zoekt de ware, 
Ieder mens diep in zijn hart twijfelt, moet ik me nu geven, of nog wachten. 
Ieder mens diep in zij hart is zeker, hij of zij bestaat. 
Ieder mens diep in zijn hart kent het verlangen met onzekerheid erbij. 
Maar ook kent ieder mens, de gelukkige gevoelens die beloofd worden, of al 
ervaren zijn. 
Van Zo’n huwelijk 
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Rechtsorde en geweld 

In een Land, 
Is er een rechtsorde, 
En manier om om te gaan met mensen die buiten de normale regels vallen, 
Die buiten de manier handelen zoals mensen aanvaardbaar vinden. 
In normaal taalgebruik is dat de politie. Die is bedoeld voor geweldsdelicten, 
voor strafbare zaken. Tussen Landen is ook regelgeving, Wie mag er aanvallen, 
wie mag zich verdedigen. Dat is vastgelegd in de VN. 
Op beide ordestructuren ziet een verantwoordelijke toe, die 
toezicht houdt op de juiste naleving. 
En stelt de regelgeving in. 
De politie voert op hoger of lager nivo de handhaving uit van de orde in de 
samenleving. 
De rechtsgang voert de bestraffing uit. 
Bij het leger, voert de defensiemacht de verdediging of aanval uit. 
En voert de staf, of de overkoepelende organen de beslissing en besluiten uit. 
Ook voor zaken die aan de politie of leger voorbij gaan, 
Is er een orde. 
Of althans in mijn opzicht voldoen sommige organisaties daar in gedeelte aan. 
Zaken die onze aarde overstijgen, 
We hebben het over Fantasy-Aliens, We hebben het over Kometen. 
Maar ook zaken van deze Aarde, 
Mentaal Getrainde mensen, die telepatisch zijn (al dan niet in fantasie). 
en andere zaken. 
Daar zijn speciale soorten van overheidsorganisaties voor die dat behandelen, 
En ongevaarlijk maken. 
Van hoog tot laag, hebben ze een samenleving dienende functie. 
een functie die nuttig is voor de samenleving. 
Ook nuttig in de orde van de Schepper, of god. 
Mensen kunnen geroepen worden, 
Niet alleen tot Religieus mens, 
Niet alleen tot Verpleegkundige, 
Maar ook tot PolitieMan Vrouw, op elk nivo. 
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Ook tot defensiegeneraal. 
Het is alles in God’s handen. 
In elke functie van God verkregen ligt een Schat aan Goud verborgen, 
Niet voor eigen eer, 
Maar voor Land’s eer. 
En in het beste geval, 
Ieder’s eer die bestaat. 
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Kunst 

Kunstenaar, 
Artiest, 
Musicus, 
Graficus, 
Architect. 
Beroepen die creativiteit vereisen. 
Beroepen die een zekere mate van smaak vereisen. 
Sommigen in die beroepen maken het, en worden wat. 
Anderen blijven aan de grond. 
Maar het is niet altijd wat je doet wat de doorslag geeft of iets wat wordt, 
Maar ook hoe je doet, hoe je tot het proces, en tot het einde komt. 
De ene doet het door veel denken, overwegen, en komt tot een intellectuele 
conclusie. 
Maar sommigen zijn ook van mening dat je op de eerste indruk af moet gaan. 
Soms kan je afwegingen ook over je eigen afwegingen laten gaan. 
Volg ik de juiste redeneerprocessen. 
Alles wat ik geleerd heb doe ik het juist. 
Alles wat ik zelf heb ontdekt, kan ik daar iets aan verbeteren. 
Creativiteit, 
Begint met nieuwe dingen ontdekken, 
Maar ook bestaande dingen, herwaarderen. Opnieuw beoordelen. 
En ruimte laten voor je scheppingskracht. 
Je verbeelding, 
Of je smaakgevoel, of eerste indruk. 
Het hangt af van je persoonlijke karakter welke manieren je kiest. 
Zo is elke kunstenaar, net als elk ander beroep, 
Uniek, Authentiek. 
Het enige wat je kan doen om authentiek te worden. 
Is je intenties omzetten in daden, en je ontvankelijk opstellen voor het resultaat, 
of de feedback. 
Als je goede intenties hebt, is het ergste wat je kan gebeuren dat mensen flink 
boos op je worden. 
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Maar je kan als mens zelf oordelen, en kijken hoe je het opvat. 
En ook in de beroepen als creatievelingen. 
Kan je genade van de Schepper vinden. 
Door de oerbron aan te boren, 
Door de lichtengel toe te laten, 
Door je intuitie te volgen, 
Door je gaven te gebruiken. 
En de Schepper zelf toe te laten. 
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de taal van de Schepper 

Fereis kanoesiena, Dimano Reblami, Kariodeba. 
Sommige mensen beweren talen te spreken die anderen niet kennen. 
Sommige mensen kunnen talen spreken die sommige anderen wel kennen. 
Een taal is een reeks symbolen die gebruikt wordt om communicatie te 
beginnen en informatie uit te wisselen. 
De symbolen van taal zijn herkenbaar uit het echte leven, 
Symbolen die handelingen beschrijven, of een abstracte vorm zijn die het 
mogelijk maken om het te doen. 
Maar symbolen bestaan ook op een ander nivo. 
Zoals dieren symbolen kunnen zijn 
duiven, als vredesduif, 
zwanen met hun elegantie, 
leeuwen als koning, 
ze komen soms uit mythen en legenden. 
Maar symbolen zijn ook religieus van aard. 
Zo is elk leven dat aan de Schepper gegeven wordt een symbool, 
Een symbool van wat hij kan en doet in een mensenleven. 
Bij de een bewerkt hij een rustig, vredelievend leven, 
Bij de ander een druk, en avontuurlijk leven. 
Maar hij legt er een kunde in om het samen te stellen, en maakt de keuzes in 
dat leven met een intelligentie die zo hoog boven ons is als de hemel boven de 
mens. 
Taal, de taal van de Schepper, is natuurlijk de Heilige boeken die bestaan. 
De taal van de Schepper is natuurlijk de gevoelens die je krijgt als je gebeden 
verhoort worden, en je het terugherkent. 
De taal van de Schepper is alles wat in je leven voorkomt als je je aan hem 
gegeven hebt. 



 

141 
 

 

Aliens 

Veel mensen, 
Denken dat andere levensvormen, die bijvoorbeeld niet op aarde bekend zijn. 
Dat ze redders zijn die verschijnen en mensen redden, 
Dat ze gevaarlijk zijn, en mensen op wrede manier doden en meenemen. 
Dat ze lief zijn en contact leggen. 
Aliens, 
Ze zijn in ieder aanwezig als hun eigen lichaamscellen. 
Elk leven heeft dezelfde bron. 
Ons lichaam heeft zich nooit aan ons bekend gemaakt, 
Onze geest waarmee wij denken, heeft zich nooit aan ons bekend gemaakt. 
Wij beschouwen aliens als redders of als vijanden. 
Maar we kennen en communiceren niet eens met ons eigen wezen. 
Er is bijvoorbeeld een therapie, 
Je focust op je lichaam, en je vraagt wat is mijn grootste probleem, en je krijgt 
een totaal inzichtelijk gevoel. 
Dan kan je met je denkvermogen dat gevoel toespreken.(liefdevolle woorden). 
Je kan aan je denkvermogen vragen: 
Wie ben ik. 
Dan wordt je volgens guru’s een wijze. 
Maar wie vraagt aan zijn lichaam: 
Wie ben je, Wat wil je. 
Maar wie vraagt aan zijn denkvermogen: 
Wie ben je, Wat wil je. 
Dat zijn de aliens in ons leven die we nog geen zelfrespect hebben toegedicht. 
Dat zijn de levensvormen die we nog mogen leren kennen. 
Aliens van ver weg, 
zijn niet altijd het onderwerp van aanbidding, 
Als ze hun eigen plannen hebben, en ze 
als ze hier heen zouden kunnen komen, 
Ze hogere intelligentie hebben, en ook ingewikkeldere plannen kunnen 
bedenken. 
En ook niet aan onze verwachtingen hoeven te voldoen. 
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Aliens, 
Ze blijven ieders droom, 
Kwaadwillend, als je beschermend bent ingesteld. 
Lief, als je communicerend bent ingesteld(bijvoorbeeld met je gevoel). 
Reddend, als je of in gevaar bent, of graag anderen zou willen redden. 
Aliens, een buitenaardse beschaving, 
Een idee fixe in onze hersenen. 
Een archetype door de psychologie verworpen. 
Een vader of moederfiguur die abstract is, en we kunnen gebruiken voor onze 
diepste wensen. 
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Ethische normen 

Normen, gaan meestal over wat toelaatbaar is, en wat verworpen of bestreden 
moet worden. 
Ethische normen, gaan over normen die volgens gevoelens, bijvoorbeeld 
medeleven, vecht vlucht reacties toelaatbaar is. 
Normen, gaan over grenzen die er zijn in wat voor gedrag je toelaat. bij jezelf 
maar ook als samenleving. 
Horrorboeken, die er zijn, gaan over hele spannende zaken. 
Over mensen die niet leven en daarom veel kwaad doen als ze toch bewegen. 
Over mensen die heel kwaadwillend zijn omdat ze niet kunnen begrijpen dat ze 
pijn doen bij anderen. 
Ook gevoelens komen in boeken voor, ze schrijven over romantiek, over 
verliefdheid. 
In het nieuws is ook wel termen als loverboy’s, mensen meestal jong, die er 
knap uitzien, en op het slechte pad zijn, 
en meisjes versieren met kadootjes beloften en complimenten. 
Maar ze inzetten voor hun slechte pad. (lees voor wat ze binnen hun slechte 
leven doen om rijk te worden). 
Op die manier worden gevoelens die mensen jong of oud natuurlijk hebben op 
een hele verkeerde manier beantwoordt. 
Gevoelens als verliefdheid worden gebruikt om geld te verdienen. (los van de 
uitvoering en hoe het gebeurt) 
Gevoelens van angst kunnen ook gebruikt worden om mensen dingen te laten 
uitvoeren. 
Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat mensen bang waren van God, of van Jezus 
Christus en daarom geloofden en zich goed gedroegen. 
Dat is dan een gevoel met een nuttig bij effect. (gezien door ogen van een 
scepticus) 
Zo zijn er ook vormen van gevoelensbeheersing die volgens ethische normen 
niet aanvaard zouden mogen worden. 
Voor mensen die zich misdadig hebben gedragen, straffen naar een pijngradatie, 
in lengte en intensiteit variabel naar de schuld die ze hebben. 
Mensen gebruiken voor je doeleinden door intieme gevoelens bij ze op te 
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wekken, en te beloven dat te doen als ze hun werkzaamheden uitvoeren. 
(genot gevoelens, als drugs, geestverruimende middelen, maar ook intimiteit, of 
relaties.) 
doeleinden in het ergste geval zijn dan misdadige doeleinden. 
Het is natuurlijk wel zo dat binnen een huwelijk er gevoelensuitwisseling is, 
maar een rechtgeaard huwelijk is ook een vorm van contract waarbij je je 
gevoelsmatig door je wederhelft laat beinvloeden, en er ook beinvloeding is om 
doelen te bereiken. maar bij een goed huwelijk is het duidelijk voor beiden dat 
dat gebeurt. en stemmen beide zijden ermee in. 
Zo zijn er ook vormen van gevoelens, die door iedereen als afschrikwekkend 
worden gezien, en de meest griezelige zijn. 
Zoals eindeloze pijn, als straf, of als aangedaan feit. 
Zoals genot als middel om je te dwingen. 
Zoals bij ontvangen van leiding van een hogere goede macht, dat je inwerking 
krijgt van het kwade die je aanzet en overtuigd tot slechte daden. 
Zoals bij onder contractstelling dat je je leven verliest, en dat je voor verkeerde 
doeleinden wordt ingezet. Niet zoals je vertrouwen was. 
Sommige vormen van gedrag in de samenleving zoals die huidig is, zijn ook 
ontoelaatbaar: 
Slavenhandel, waaronder ook arbeidscontracten met onrechtvaardige 
beloningsstructuur. (een stuiver per dag verdienen, ook in andere landen). 
Vrouwenhandel, Uit het buitenland ronselen en hier inzetten voor seksuele 
diensten. 
Geen goede uitleidingsroutes voor mensen die bijvoorbeeld harddrugs 
gebruiken, en uit dat leven willen. Ze hebben vaak geen kans om een nieuw 
leven te beginnen, en zijn verslaafd. en zou het voor hen duidelijker moeten zijn 
dat het goede manieren zijn waarin er waarde is voor hun beleving als mens. 
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De Geest 

Sommige mensen, denken, 
Sommige wezens, denken binnen denken, 
in concept is het mogelijk oneindig een denkvermogen binnen te gaan, daar een 
mens te zijn (je voor te stellen) met een denkvermogen, en daar weer in te gaan, 
en daar hetzelfde te doen. 
Zo diep dat je niet weet dat er een werkelijkheid is. 
Maar wakker worden, bestaat niet altijd uit naar de realiteit gaan. 
Bestaat niet altijd uit gevoelens beleven, een lichaam hebben. 
Wakker worden bestaat uit het ten diepste beseffen dat je een levend wezen 
bent, 
Dat je bestaat, Dat je mag doen wat je wil, Dat je eigen rechten hebt. 
Rechten die je vanaf je geboorte hebt. 
Dat je niet hoeft te worden geleefd door anderen. 
Dat je anderen niet hogere waarde hoeft te geven als jezelf. 
Je bent voor jezelf van de meeste waarde, 
Je bent voor jezelf de waarde die je en anderen in je leggen. 
Als je niet meer bestaat, dan is er vrede, dan kan je niets meer aan je leven 
veranderen, en heb je geen waarneming. 
Niet als mens, niet als wezen. 
Net als dat in het boeddhisme er interactie wordt voorgesteld: je eet voedsel het 
wordt onderdeel van je lichaam. de wolken regenen, de aarde neemt het op, er 
groeit graan. 
Zo na je leven, los je op in de hemel als ziel, in de aarde als lichaam, en je geest, 
die is vrij. 
Zo mag je als mens, als wezen wakker worden, 
Ontwaken, tot wat je eigen leven is. 
Niet anderen, ook geen andere machten, zijn baas over je leven. 
Natuurlijk binnen grenzen heb je ouders, verplichtingen, contracten(arbeid, 
koop, huur, verzekering). Maar binnen de wettelijke grenzen, en binnen de 
regels op sociaal gebied die je zelf stelt ben je een vrij mens. 
Je mag zelf kiezen of je een religie volgt, een filosofie, een natuurgids, of een 
engel, of juist helemaal niets. 
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Je mag zelf kiezen of je een idealist, een nihilist, een scepticus, een pragmaticus. 
bent. Je bent vrij. 
Je mag zelf kieze in je jeugd maar ook later is dit het beroep dat ik wil, en wat 
ga ik ermee doen. Volg ik deze opleiding, of blijf ik werken. 
Je bent vrij. In je doen, binnen de wettelijke grenzen, In je wil(volledig), in je 
gevoelens(je reageert op wat anderen doen, of wat voor gedachten je hebt), In je 
gedachten( je kan je voorstellen en bedenken wat je wil). 
Er zijn natuurlijk voor ieder mens, voor ieder wezen, grenzen, en beperkingen. 
Je kan niet alles doen, je kan niet alles denken, je kan niet alles willen. 
Maar het is een beginsel. Een levend beginsel. In ieder wezen. 
Elke dag kan je herzien of je uit het verleden bestaat, en gelooft dat je vastzit 
aan regels die je jezelf stelt. Of dat je vrij bent ze te herzien. 
Natuurlijk je lichaam kan gezond of ongezond zijn, dat zijn beperkingen. Als 
oude man moet je niet naar de disco gaan om je jeugd te herleven. Er zijn er die 
het doen, Maar het is geen wijsheid die bij ouderdom past. 
Als mens ben je vrij. In wezen vrij. 
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Dakloosheid 

God, 
In zware tijden, 
In sombere tijden, 
In veel Tegenslag, 
Met veel schulden, 
Zonder dak boven het hoofd, 
Zonder eten. 
Hoe kunnen we dan toch blijven leven, 
Hoe kunnen we dan toch in het leven hoop blijven houden, 
Hoe kunnen we dan ons beroepen op een goede samenleving, 
Hoe kunnen we dan ons licht blijven zien in ons leven, 
Hoe kunnen we dan geloven in u als goede God, 
En ons niet verliezen in wanhoop, 
En ons niet verliezen in nare gevoelens, 
En ons niet verliezen in een leven waarin valsheid regeert, 
En ons niet verliezen om op illegale manieren ons leven te vervullen, 
En ons niet verliezen in nare gedachten, 
Wilt u ons hoop schenken waar onze wanhoop ons overneemt, 
Wilt u ons geloof schenken waar onze verwachtingen de diepte in worden 
getrokken, 
Wilt u ons liefde schenken, waar onze haat in ons hart kruipt. 
Wilt u genezing schenken, aan ons, maar ook aan hen die wij slecht behandelt 
hebben. 
Wilt u hoop schenken aan ons, en al onze vrienden die hetzelfde lot dragen. 
Wilt u er zijn, voor ons dezelfde als voor ieder ander. 
Wilt u zich kenbaar maken aan ons. 
Wilt u voor ons het aanspreekpunt zijn voor al onze problemen, voor al onze 
zorgen, voor onze gelukkige momenten, voor onze momenten van genot. 
Wilt u iedere last van ons overnemen, 
Wilt u ons dragen. 
Van binnen. Van buiten. 
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Technologie 

Schepper, 
Zoals een Computer, 
Met zijn beelden, 
Met zijn interactie, 
Wordt geschapen door zijn bedenker, 
Wordt gecreërd uit metaal en elektronen, 
Wordt gevormd door tekeningen en robots die het uitvoeren, 
Zo wil ik dat u mij vormt als een levend instrument, 
U bent immers Zo Levend dat wij statisch lijken, 
U bent immers zo Stralend, dat wij slechts kaarsjes zijn. 
U bent immers zo Goed, immers u bent er de Bron van. 
Technologie, 
Goed om te genezen, 
Om harmonie te brengen, 
Om behoeften te vervullen. 
Technologie, 
Er wordt oorlog mee gevoerd, gewonnen, verloren, 
Er wordt schade gedaan, aan de Aarde, aan de Mens, aan de Dieren, aan 
Abstractie. 
Technologie, 
Een Wet is dient het het leven, of schendt het het leven. 
leven als bewustzijn, leven als bewegende vormen, leven als stilstaand zichtbaar 
of onzichtbaar. 
Technologie, 
Kennen wij de Bron, 
Kennen wij de Oorzaak, 
Beredeneren wij het pad van onze ontdekkingen. 
Immers magie kent vele krachten, kent vele doeleinden. 
Vertrouw wat uit goede bron komt, vertrouw wat zich kenbaar maakt in 
werking en in oorzaak. 
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Het Celibaat 

In tijdschriften, 
Wordt wel eens gezegd, Het celibaat, onthouding van geslachtsgemeenschap, is 
een opbouwing van bovennatuurllijke krachten. 
En het celibaat is een manier om je gevoelens te sublimeren. En in de kerk is het 
bekend dat ook priesters hun verleidingen kennen. 
Maar het celibaat is een beginsel dat ieder die zich zuiver aan de Schepper geeft, 
ook zijn liefste bezit aan de Schepper geeft. 
Het recht op een wederhelft. En ook de keuze welke wederhelft, en elke 
inspanning om dat te bereiken. 
Je Geeft je in al je kunnen, en mogelijkheden aan de Schepper, Je wijdt je leven 
aan Hem toe. 
Voor sommigen is dat een roeping om zich te wenden tot het klooster, om in 
meditatie zich te richten tot het hogere. 
Voor sommigen is dat een roeping om binnen een gezinsleven zich te wenden 
tot het voorzien in behoeften van de samenleving(gezin en werk). 
Voor sommigen is het een roeping om als asceet zich soberheid en 
bescheidenheid eigen te maken. 
Voor iedereen is een eigen pad gelegd. Ieder begrijpt de wijsheid, en de 
boodschap die in boeken staan op zijn eigen manier. 
Sommigen volgen de Heilige Schrift, en Boeken letterlijk op, zien het letterlijk, 
Sommigen zien er een afgeleide boodschap in, en intepreteren het vrij. 
Sommigen zien het symbolisch, als verhalen met symbolische betekenis. 
Sommigen proberen er een achterliggend gevoel in te ontdekken, of kijken naar 
de kern van de boodschap. 
Vele manieren zijn er om ermee om te gaan. 
Maar ieder heeft het zijne. 
Als Men zich geroepen voelt tot een leven met een relatie, Dan is dat je leven. 
Als Men zich geroepen voelt tot een leven met meerdere relaties. Dan is dat je 
leven. 
Als Men zich geroepen voelt tot een leven alleen in arbeid, of in ootmoed. tot 
de Schepper, of aan idealen, Dan is dat je leven. 
Elk leven mag er zijn. 
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Volgens de Heilige boeken die er zijn, worden mensen geroepen tot een leven, 
Maar het is de Schepper die roept. 
Je hart kan geraakt worden door uitspraken, door zinnen in een tekst. dat is een 
manier van geroepen of geraakt worden. 
Je kan van iemand raad krijgen, je herkent het of je herinnert het je, dat is een 
manier van geroepen of geraakt worden. 
Zo zijn er vele mogelijkheden van geroepen worden. 
Zo is voor sommigen er het verlangen of de roeping om in het celibaat te zijn. 
Een natuurlijk celibaat, die ongeschonden blijft. niet besmet met onreinheden 
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Verjaardag 

Mensen hebben eens in het jaar een dag dat ze de voorbijschrijding van hun 
leven vieren. 
Elke dag, worden wij wakker, 
Elk nacht vallen wij in slaap. 
Elk jaar gaat dat dag in dag uit door. 
Om tijd te meten bestaan er klokken, en kalenders, in papieren, elektronische of 
andere vormen. 
En ook ieder mensenleven kent zijn tijden. 
Een daarvan is de verjaardag. 
Mensen vieren dat hun leven, vanaf de geboorte, elk jaar een zonnewende verder 
is. 
In elk land doen ze dat op hun eigen manier, 
In sommige landen verbinden ze er bepaalde symbolen aan zoals een heilige die 
op die dag geboren of zalig verklaard is. 
En in sommige landen is het een teken dat je levenservaring een trede verder is, 
en krijg je bepaalde verantwoordelijkheden erbij. 
In sommige landen is het een feest om met je familie, je gezin, vrienden of 
collega’s te vieren. 
Dan nodig je ze uit, en koop je drinken, en eten. of je hebt het zelf uit de 
moestuin, of je vraagt ieder iets mee te nemen. 
En dan vier je met elkaar dat je op die dag een vaste periode verder bent in je 
leven. 
Gezelligheid. 
voor sommige andere volkeren staat niet gezelligheid in dat teken, maar 
bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, of wijsheid, of kracht. 
Verjaardagen, Je verjaart langzaam. 
Van Jong wordt je oud. Het leven glijdt voorbij. Het leven is een proces dat van 
jong en nieuw, oud wordt en soms wijs, soms op andere manieren rijk 
geworden. 
Als je oud bent kijk je op je leven terug, en kijken sommigen terug op goede 
dagen, en sommigen op slechte dagen. 
Sommigen hebben kansen laten liggen, Sommigen hebben kansen benut. 
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Sommigen zijn met alles tevreden, Sommigen zijn met alles ontevreden. 
Sommigen hadden alles over willen doen, Sommigen hadden alles hetzelfde 
gedaan. 
Maar leven, is van jong tot oud, en je kan niet terug. 
sommige jonge mensen vinden dat ze de wereld hebben of de tijd hebben. Alles 
mag, Alles kan. 
Een wijze les is, Je mag ook alles, Je kan ook alles, Maar je hebt ook de 
gevolgen, en die draag je zelf, en anderen. 
Als je jong bent, en je doet jezelf schade, dan heb je leven lang er gevolgen van. 
Niet dat het niet mag, Maar mensen die ouder zijn, bijvoorbeeld je ouders, 
waarschuwen om geluk voor je in de toekomst ook mogelijk te maken. 
Mensen die in de toekomst zouden zien, zouden zeggen, reis niet naar het 
verleden, reis niet naar de toekomst maar leef het leven zoals het gegeven wordt. 
Verjaardagen, een moment ieder jaar om bij stil te staan. 
Een tijd om stil te staan bij de dagen die geweest zijn, en stil te staan bij de 
dagen die nog gaan komen. 
Niet alleen de mooie dagen, en de kansen, maar ook de dagen die je liever niet 
wilt meemaken, en de beperkingen. 
Om je oordeel over je eigen leven te hebben, doe ik het goed, doe ik het 
verkeerd, ben ik tevreden, ben ik ontevreden, 
Mag ik er van mezelf zijn. Maar ook zijn anderen terecht in hun oordeel over 
mij, of voel ik dat ik niet zo respectvol behandeld ben als ik zou willen, of als ik 
diep in mijn hart naar verlang. 
Want ook je diepste verlangen, is een vorm van een oordeel over je eigen leven. 
Dat oordeel dat je hebt over je eigen leven, is natuurlijk niet bedoeld om tegen 
anderen te zeggen, en je bent vrij om te doen wat je wilt. Maar het is een 
moment om je leven een moment te geven dat je de tijd voorbij voelt gaan. 
Sommige verjaardagen in een leven zijn een teken van voortgang naar een 
nieuwe periode in je leven. 
In verschillende culturen zijn er verschillende vormen van te vinden. 
In verjaardagen, is een diepere symboliek, een symboliek die niet alleen de 
voortgang van het leven viert, maar ook de geboorte zelf als punt in de tijd 
markeert, en die geboorte op die dag in herinnering houdt. 
Soms heeft het bij mensen een betekenis, zoals mensen die astrologie volgen, 
dan kennen ze planeten een bepaalde kracht toe, en de wisselwerking tussen die 
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planeten op het nieuwe leven is dan een beinvloeding in de vorming van het 
leven, 
Sommigen geloven alleen het karakter dat beinvloedt wordt, of ook het 
levenspad. 
Zo geloven sommigen ook dat waar het kind geconcipieerd, of geboren wordt, 
de omgeving bepalend is, welke mensen zijn er aanwezig, welke gevoelens 
hebben die mensen. op welk plek, een mooie plek in de natuur, een huis met 
geborgenheid. 
Als een soort foto van een situatie geloven sommigen komt het in de 
kinderziel.(ongeboren of geboren). 
Zo ook geloven sommigen dat tijdens de zwangerschap, de ongeboren vrucht al 
emoties van de moeder overneemt, en ook zich laat beinvloeden door wat de 
moeder aan voeding en invloeden tot zich neemt, maar misschien ook wat er in 
de omgeving gebeurt. 
Er wordt wel eens gegrapt, dan moet je vaak mooie muziek luisteren, en 
volledig ontspannen, af en toe tegen je buik praten. zachte lieve dingen zeggen. 
Maar het blijven grappen, niemand weet wat een ongeboren vrucht ervaart. 
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Wijze van Leven 

Wijze van Leven, 
Ik leef en ik doe wat ik wil, 
Ik leef en doe wat anderen willen, 
Ik leef en stel me dienstbaar op, 
Ik leef om de behoeften van anderen te vervullen, 
Ik leef om mezelf te zijn, 
Ik leef om de zoektocht, Verlichting of welk naam het ook heeft. 
Ik leef omdat ik leef, en heb geen andere redenen of mogelijkheden. 
Ik leef maar ik weet niet waarom. 
Ik leef, maar ik wil niet leven. 
Vele redenen om te leven, Vele oorzaken van leven. Sommigen gezegd uit 
geluk, Sommigen gezegd uit ongeluk. 
Redenen om te leven, 
Soms zoeken mensen het door te praten met anderen, 
Soms zoeken ze het door zelf te denken, 
Soms zoeken ze het in hun gevoel. 
Soms leven ze uit verlangen, Soms leven ze uit een doel, een gedachte, Soms 
leven ze uit hoop, Soms leven ze uit vertrouwen, Soms leven ze uit plicht of 
eergevoel. 
Mensen leven om veel verschillende redenen. 
Ieder mens heeft recht op de reden, of de oorzaak zoals hij of zij die voelt. 
Het is goed daar respect voor te hebben. 
Mensen dat niet af te nemen, het niet te gebruiken om je eigen doel aan ze op te 
dringen. 
Het is ook goed om mensen als ze iets misdaan hebben, niet op hun diepste 
kern aan te spreken, maar op hun gedrag. 
Er zijn vele redenen waarom mensen zich misdragen, 
Vaak zijn het een loop van gebeurtenissen. 
Bijvoorbeeld schulden, of pijn uit de jeugd, of van vroeger, of haat jegens 
iemand die je diep gekrenkt heeft. 
De schuld zoeken bij de oorzaak, als die in iemand verborgen ligt, mag alleen 
met diens instemming. 
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Iemand behandelen wat voorbij gaat aan uiterlijke communicatie of 
gedragsbeinvloeding van buitenaf, mag alleen met iemands eigen instemming. 
Daarbij is het de bedoeling dat iemand tot een eerlijk besluit kan komen. Met 
voldoende informatieverschaffing, en helderheid over het proces en de gevolgen. 
Wijze van Leven 
Het is wijs om mensen te vriend te houden, in de toekomst kan het handig zijn, 
of in tijden van nood, of als je een luisterend oor nodig hebt. 
Het is wijs niet voor alles een tegenprestatie te verlangen, good will is een 
tegenprestatie die vanzelf komt zonder eis. 
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Vader, Moeder en Kind 

Kinderen, 
De schatjes van de wereld, 
Op een gegeven moment ontwikkelen ze een eigen willetje. 
Ieder kind in zijn jeugd heeft veiligheid en geborgenheid nodig, 
Niet ieder kind, zelfs de meeste niet, weten hoe ze zich moeten beschermen 
tegen kwalijke dingen, zoals volwassenen die beleven. 
Ieder kind wil in zijn jeugd zich leren ontplooien, zijn intelligentie vormen, en 
kennis opdoen. Spelenderwijs, of Serieus. 
Ieder kind, heeft een leven, zoals dat voor hem of haar is gecreërd door de 
ouders. 
De meeste kinderen zijn bij hun ouders tot hun opvoeding is voltooid. 
Ouders leren hen de normen en waarden die ze geschikt maken voor het 
volwassenen leven. 
Ouders leren hen op een goede manier met hun gevoelens omgaan, 
En de gedachtes te denken die nodig zijn om een redelijk leven te leiden. 
Na de opvoeding kiezen kinderen hun weg, en beslissen zelf naar hun 
verantwoordelijkheid over hun leven. 
Er zijn kinderen die vanwege beperkingen, niet dezelfde mogelijkheden hebben 
als andere kinderen. 
Die al vroeg leren dat de dingen niet vanzelf gaan, dat ze moeite hebben, dat ze 
leed ervaren. 
Ook ouders kunnen hieronder lijden. Dan is het een goede zaak om hulp te 
zoeken en te aanvaarden. 
En Om ook het kind in zijn weg te steunen, en het ermee te leren omgaan. en te 
stimuleren om de mogelijkheden die er zijn te benutten. 
Kinderen, 
Soms kan je erg lijden onder het lijden van je kind. 
Soms kan je gelukkig zijn met de overwinningen van je kind.(school en 
sportprestaties) 
Er zijn ook kinderen die geen ouders kennen, of ze vroeg zijn kwijtgeraakt. 
Vaak is er een vervangende vorm bijvoorbeeld voogden. 
Maar er zijn ook kinderen die op straat terecht komen. 
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Door de hardheid van het straatleven, worden ze vroeg geconfronteerd met 
zaken waar ze in hun prille leven nog niet weerbaar tegen zijn. 
Kinderen, in ons land zijn de meesten veilig, en worden ze beschermd door 
ouders en de wet. 
In andere landen, Verre landen, Lopen ze dagelijks gevaar. 
Denk ook aan hen. 
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Hartelijk bidden 

De kracht van de eerlijkheid is groter, 
Dan de kracht van de woorden zonder inhoud, 
Van daden zonder grond. 
De kracht van het hart, 
Is mooier dan de sterkste en schitterendse zon. 
Mooie daden, komen soms van wezens, 
Die niet alles menen. 
Die niet alles zo bedoelen zoals anderen het begrijpen. 
Soms zijn ze mooi van buiten, 
Maar van binnen, zijn ze iets zwarter. 
Soms zijn ze van binnen zelfs niet eens meer zo mooi. 
Maar binnen in het hart, woont je eigen wezen. 
En als die al in zoiets woont dan zal diegene die onze gebeden moet horen, 
er wel helemaal geen zin meer in hebben om daar aanwezig te zijn. 
Gebeden, 
Ze zijn alleen zinvol, als je echt iets meent, en geen zogenaamde bedoelingen 
hebt. 
Ze zijn alleen mooi, als je je gevoelens echt laat blijken, 
en ze niet hoeft voor te stellen dat je ze hebt. 
Dus wees eens oprecht, 
en bidt zoals je echt wil praten, 
Zoals je echt van binnen voelt. 
Die Schepper, kan ook wel wat nare woorden verdragen. 
En die weet heus van zijn oneindige intelligentie wel wat hij moet antwoorden. 
En als hij je dan verbrandt, heb je in ieder geval een keer eerlijk tegen Hem 
gezegd wat je wilde zeggen. 
Intenties, zijn niet belangrijk, het is wat je diep in je hart voelt. Dat is 
belangrijk. 
Een echt woord is meer waard, als 1000 mooie onechte gebeden. 
Dus bidt voortaan maar niet meer wat al die mooie woorden inhouden, maar de 
inhoud van je hart. 



 

159 
 

 

fata morgana 

Geloof je echt in je hart, 
In je gevoelens, 
Dan volg je die. 
Geloof je in je gedachten, 
En dat ze meer betekenen dan de valse schijn, 
Dan ga je wel de illusie van een fata morgana binnen. 
Dus oordeel zelf. 
Volg ik mezelf, of mijn lelijke gedachten. ook al lijken ze mooi 
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Mijn genot 

God, wilt u me laten dansen van plezier, 
God, wilt u me de vreugde geven van de jeugd, 
God, wilt u me laten drijven op de flow van de muziek. 
God, wilt u me laten meegaan met alle mooie dingen van het leven, 
God wilt u me niet beschermen zolang ik het zelf niet wil, 
God, wilt u me ook niet leiden, zolang ik er niet aan toe ben, 
God, maar geef me een ding wel, 
Dat ik ooit mag weten, dat ik echt heb genoten, 
Genoten van al die mooie dingen, 
En dat ik dan, 
mijn smaak verfijn, 
Mijn kunde vergroot, 
Mijn finesses verbeter, 
Mijn hart richt op iets beters. 
Maar ik laat het open wat dat dan zal zijn. 
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God is dood 

God, 
U bent voor mij: 
Een woord, 
Een paar letters, 
Maar niets meer of minder. 
Want niemand heeft u ooit bewezen, 
Geen boek met wetenschappelijk bewijs. 
Geen tvshow, echt met rationele verklaringen. 
God 
Schenk toch eens uw licht aan de wereld, 
God 
Schenk toch eens uw daden aan de wereld. 
God, 
Volgens nietsche bent u dood. 
Zo dood 
dat mensen er wat aan moeten doen. 
Ze moeten zelf eens aan de slag. 
Als U er niet bent, 
Kunnen we u wel maken. 
Door zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Genoeg voorbeelden van heiligen. 
Dus genoeg om te doen. 
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Rouw 

Uit het Oog, Uit het Hart. Het hart is altijd nieuw, Het hart is altijd fris. 
Als iets voorbij is, dan is het voorbij, dan mag je het loslaten. 
Als iets voorbij is, dan is het natuurlijk om te blijven rouwen als het je dierbaar 
was. 
Niets is zo fris als jong gegroeid gras, of jonge dieren, en die treuren diep als ze 
iets missen. zelfs langer als uit het oog uit het hart. 
Dus kijk naar je hart, Als je iets uit het oog verliest, en je mist het niet. 
Dan was het je niet dierbaar. 
Sneu, maar dat is wel het overwegen waard, als het je moeder, of vader is of 
andere familie van je. 
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De Naam 

De Naam: 
Vroeger, heel vroeger, 
Was er een mooie prins. Zijn naam, was onbekend. Hij kwam uit een oosters 
land. Een land waar goud en zilver werd gebruikt om het paleis op te sieren. En 
het land mooi was, de straten waren goed bedenkt met stenen, de huizen waren 
geverfd, en in elk dorp was wel iemand die overal een oplossing voor had. Zo 
ook in het paleis, er was een man, een wijze, hij wist voor elk probleem raad. 
Deze man, was op zijn gebreken na de wijste van het land. Zijn gebreken, waren 
er wel, en hij had er last van. Ze waren voor iedereen heel onaangenaam. Hij 
droeg om het zo maar te zeggen een doorn in zijn hart. Alles wat hij zei, ging 
vergezeld met heel veel onzin. Maar enkele woorden die hij zei waren wijs en 
nuttig. En heel vaak moesten ze lange tijd luisteren voor ze de oplossing 
hoorden. 
Dit paleis, alsof het bij toverslag uit de hemel was gekomen, of een soort kasteel 
was, dat zelfs in de lucht kon hangen. Zo mooi was het. Maar alle mensen 
waren soms wel bedroefd. De koning of de vorst die het land bestuurde was al 
oud. 
En de opvolger moest nog gekozen worden. Er waren drie prinsen, alledrie even 
oud. En in die tijd wisten ze nog niet hoe ze op de seconde een geboorte tijd 
moesten noteren. Dus de koning zocht de raad van de wijsten die er waren. Hij 
liet bericht uit gaan naar elk dorp, om de mensen die daar goed waren in het 
probleem oplossen, de oplossing hiervoor te vragen. Maar na jaren, nog geen 
oplossing. En de koning werd al oud. Het werd tijd dat er raad kwam. 
De prinsen werden bijeengevraagd, Ieder woonde in een mooi huis, en leefde 
met de weelde van hun vader. Maar Alle drie hadden ze hun eigen bezigheden. 
Ze kwamen wel opdagen, Maar hun hart was bij hun huis en hun weelde. 
De wijste van het volk, die in het paleis de problemen oplost. Werd gevraagd 
om binnen korte tijd de kwestie op te lossen. Na drie dagen gepraat, kwam hij 
met een voorstel. Laat de prinsen zelf zeggen wat ze willen. Immers de wensen 
verraden het hart. 
De eerste prins die aan de beurt was, kwam en zei. Ik kom om te overwinnen, ik 
zal elke vijand aan mijn voeten onderwerpen, en het koninkrijk groot en 
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machtig maken. 
De tweede prins kwam, en zei: ik ben slechts diegene die de kennis vermeerdert, 
ik kom om het volk kundig te maken, om ongeluk uit te bannen, met de 
middelen die we kunnen verkrijgen. 
De derde prins kwam en zei, ik kom slechts, om aan te geven dat uw wens, mijn 
wens is. 
De Koning en de wijste, hoorden alles aan, en besloten te overleggen welke de 
beste was om het koninkrijk in zijn heerschappij op te volgen. 
De prinsen beloofden, de ene macht, de tweede kennis, en de derde eerbied. 
Maar welk van de drie was de beste, om het koninkrijk de toekomst in te 
helpen. 
De wijste, was 15 dagen aan het praten. de koning luisterde. 
Toen zonk zijn hoofd op de knieën en zei, dit heeft geen zin. Drie beloftes, 
alledrie gelijkwaardig. 
De koning, zei, we vragen de koningin om een antwoord. Immers zei is de 
moeder van de prinsen. 
De koningin, kwam, en zei: Het is niet belangrijk wat ze wensen, maar hoe ze 
dit wensen te bereiken. 
De wijste moest hier 4 dagen over na denken, en zei toen: Het is goed, we 
vragen het hen. 
De drie prinsen kwamen, en kwamen om de vraag te beantwoorden. 
De eerste zei: Macht verkrijg je door oorlog, en door streng te zijn, en 
discipline. 
De tweede zei:Kennis verkrijg je door opoffering, immers, wetenschap moet 
beproefd worden voordat zij kan groeien. 
De derde zei:Uw wens mag ik van u horen. Ik verblijf in uw huis tot u heengaat 
in vrede. Dan voer ik uit wat u mij heeft verteld. 
De koningin als laatste zei: 
Als we ons eigen koninkrijk eren, dan zetten we onze eigen waarden voort, en 
zetten we onze geschiedenis voort, 
En leren we onze kinderen om eerbied te hebben voor die, die ons zelf wil laten 
bepalen hoe het koninkrijk de toekomst zal leren kennen. 
De derde prins zei, 
Zo moge het dan waar worden, laat ook de andere prinsen ieder hun deel 
kiezen. 
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De eerste koos om maarschalk van het leger te worden, 
De tweede werd Raadsheer, en beheerde alle wetenschappen. 
De derde werd Vorst, en mocht alles leiden. 
De naam die dit koninkrijk droeg, 
Die is niet belangrijk. 
Macht, is onderhevig aan kwaad, uit eigen gelederen, in de toekomst zelfs door 
de hoogste in rang. 
Kennis, is onderhevig aan onwetendheid, door verval raakt men kwijt hoe zij 
begrepen dient te worden, en verliest het zijn waarde, en wordt het tot kwaad. 
Eerbied, voor de ouders, is van eeuwige waarde, Want niet de kennis, niet de 
macht wordt overgedragen, maar het hart, de innerlijke kennis, de normen en 
waarden 
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Geluk & Leed 

een dag, 
Om nooit te vergeten, 
Om nooit los te laten, 
Altijd in herinnering te houden. 
Altijd aan terug te denken. Zulke dagen heeft iedereen in zijn mensenleven. 
Ook momenten, die altijd in je herinnering blijven, dat je eraan terugdenkt, en 
weet, het leven is toch goed. bijvoorbeeld dat je op vakantie was, en de 
zonsondergang ziet, of het licht door de bomen. zulk soort momenten. Om niet 
te vergeten. een moment van eenheid met alles om je heen. eenheid met het 
universum. Iedereen heeft zulke momenten van verlichting in zijn leven, 
even houdt het malende proces van je denken op. en ben je een met alles dat is. 
ook zulke dagen als in je herinnering blijven, je huwelijksdag, de dag dat je op 
de middelbare school slaagt, dat je op de universiteit je diploma krijgt. ieder 
heeft zo zijn momenten, het moment dat je een prijs won bij een belangrijke 
wedstrijd. 
Of het moeillijkste moment bij het beklimmen van een berg, of juist dat je op 
de top stond. 
Zulke dagen, en zulke momenten, geven hoop en moed ook in tijden dat het 
moeillijk gaat. 
ook op de moeillijkste momenten mag je je die herinneren, als alles zwart 
wordt, als er geen licht meer is in het hoogtepunt van de dag, als de zon zwart 
wordt. en in elke schaduw een draak te zien is. 
Maar ook de herinneringen verbleken, en lijken soms onecht te zijn, als zelfs de 
glans van je leven verdwijnt. 
soms niet door uiterlijk lijden, soms wel door uiterlijk lijden. 
Maar soms begrijpt niemand wat je meemaakt, want van buiten ben je gewoon, 
Met kracht houdt je je vast aan je gewone ritme, aan de dagelijkse bezigheden. 
En ook zeg je misschien normale dingen tegen mensen. 
Maar je hart is zwaar geworden, Je voelt het niet meer zoals je zou willen dat je 
alles beleeft. 
Vrolijkheid in communicatie, geluk in het dagelijks handelen. en vrede in je 
herinneringen. 
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Er is geen kruid dat gewassen lijkt tegen dit soort dagen in je leven. 
Ook ik weet niet hoe zwaar mensen kunnen lijden, ik heb alleen mijn eigen leed 
ervaren. 
En dat leed, is natuurlijk bij niemand vergelijkbaar met dat van iemand anders. 
Alleen ik weet en ken het leed van mezelf. 
Alleen de ander weet en kent het leed van hem. 
Als anderen zeggen, je hebt het niet zo moeillijk, je draagt nog niets. 
Ze hebben hun eigen leed ervaren, en meten je uiterlijk af aan hun innerlijk. 
Maar heb wel respect voor hen. Ze hebben ook hun moeillijke tijd, gehad of 
hebben het nog. 
En wees vriendelijk, want jouw leed, verdient dezelfde vriendelijkheid. 
Een vriendelijk woord, op een bittere tijd, is als zalf op een wond. 
Een wijs woord, is als water op een droge dag. 
Maar wat is vriendelijk, wat is wijs. Want al gauw kunnen wijze of vriendelijke 
woorden vals klinken, en lijkt moeite vergeefs. 
Maar soms is het al goed om zwijgend bij iemand te zijn, en te laten kennen dat 
leed zwaar kan zijn. 
Leed kan zwaar zijn, maar ook in leed kunnen we elkaar bijstaan. 
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movies and acting 

sometimes, I like just seeing movies. 
when you are tired, and are at home. 
After a long day of work. Or in the weekend, 
when you have nothing to do. for example with your husband or girlfriend. 
then it is nice to see a movie. Especially when a movie is good. good behaviour 
of the actors, good emotional expressions. 
And best of it, is that the movie actors are recognizable in their movies, and 
their roles. 
No man can beat a good movie. 
Everyone has their own kind of special movie. One likes the one that gives the 
feelings wanted most. 
Movies can be for learning, 
Movies can be for entertaining, 
Movies can be to punish by setting an fictive example, 
Everything is possible in movies. 
Movies nowadays, are not what its best are. 
for example 
people children, young people who want to get a job can also look at a movie 
about the job, 
The day to day routines, the special flavors in the job. to get a good insight at. 
And for example, if children don’t like their homework, or learning for a test. 
then represent the learning skills, or information in a movie. Not in a 
documantary, but a nice movie. 
Which is exciting. 
And if movies are that good, then everything can be put into movies, 
Even interactive movies. 
With facebook, and youtube, even anyone can make their own movie, and share 
it with their friends. 
Lots of possabilities. but one has to take them. 
There is more able as the entertainment industry shows us. 
They make big money with only 2 concepts, 
Movies for fun, Movies for documentary. 
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But the ways the movies goes, is not so far, as the horizon shows us. More 
using nice to see movies for serious purposes. 
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Listening music 

Sometimes, it is nice to listen to Cd’s to Mp3′s 
Nice music, a broad range of music is liked by people. 
Popular, Latin, New age, Classic, Rock, Hardrock, etc. 
But it can be used also for purposes of bringing certain emotions in your senses. 
If you are a bit shy, find appropiate music to overcome it. 
If you are aggressive, find calming music, with soft voices. 
If you are crying easy, find music with strong warm feeling voices. 
Its one of the ideas i got in mind when i was young. 
But i never followed it. Now i place it as one of my own ideas on my website. 
People may test it, if its true. 
It would be a new science. Not only entertaining purpose, but also 
psychological purpose. 
The same is with movies. 
Some movies let you feel better able to cope life, 
For everyone it is different. 
And the least is the favorite movie or cd one has, that gives energy, it feeds your 
wish, and your deepest life energy. 
then you feel you can go on. 
But it is always good to listen to more than only your own taste, or choice. To 
find new better music. 
Therefore i would advise even young children, 
Do not only listen to the taste of music from your fellow friends, 
But also find your own taste, your own taste. 
And to be good, get them from the library to listen them, and maybe it is legal 
to copy them to mp3. 
It is better then to download them illegally. 
My own taste of music, i like is: 
Laura Pausini, Mariah Carey, Celine Dion, Belle Perez, Enya, and others. 
I even find eventually Shakira nice. 
(but don’t say it to my parents, they still believe classical music is the only 
healing music) 



 

171 
 

 

The birthright someone would wish for his or her children. 

A birthright of a child, 
is to be property of its own, 
to be no slave, 
not of anyone, 
not of anything, 
not even of the mind in each concept it creates 
A birthright of a child, 
is to have access to the source of life, 
abundantly, 
with all its creativity, 
with all its enjoyment, 
with all its kindness, 
naturally growing by being aware 
A birthright of a child, 
is to be aware of humans 
is to be aware of human rules, 
is to be aware of human social rules, 
to be aware and goodhearted, 
to be aware of the wisdom of the forefathers, 
to be aware of the light that is in every being, 
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The Body 

It is good to always listen good to your body, 
When you are tired, sleep well, and long enough. 
When you are naturally hungry, eat good and healthy, but also delicious. 
Choose your food carefully. 
When you are in need of friendship, choose your friends good, with them being 
friendly towards you without manipulating and that kind of things. 
When you have arousal in natural ways, choose a legal way, which is accepted 
by everyone. 
And if you can’t then talk to someone you trust about it. (parents, family,good 
friends, church elders, therapists) 
And listen good to your body. It has the same right as you to live. and you 
should keep it alive. 
Without pain or much sickness, or being tired. 
It is a ideal to treat it good. But if you are poor, or in a situation that it is not 
possible then follow the guidelines of where you are. 
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De Weg naar Goede daden 

Overgave aan God, aan Heiligen, aan Goede Bronnen, heeft als gevoel, diepe 
eerbied, diepe liefde, diepe vreugde. 
Het is een vorm van gebed, een vorm van aanbidding. 
Dit resulteert ook in het doen van al de goede daden, en het doen van alles dat 
nodig is om die naam eerbied en liefde te betonen. 
Liefde zoals een kind voor zijn ouders voelt. 
Bij zo’n overgave, gaat de Heere in de hemel, altijd aan het werk in en met 
iemand. Zulke mensen blijven niet onbetuigd van de daad die ze gedaan hebben 
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Geloof 

Geloof, is een zegen, een teken dat de Heere in de Hemel bestaat. 
Want geloven kan je alleen als er een kern, of een deel ervan echt bestaat. 
Kinderen geloven in spoken omdat ze die in hun gedachten hebben gezien. 
Volwassenen geloven in volwassen dingen, Rampen, dreigende gebeurtenissen, 
maar ook in goede dingen, zoals in een Schepper die ons helpt na gebed, 
Een Schepper, die we eerbied behoren te betonen, Zo ook mogen we ons aan de 
Schepper of aan de Drie-eenheid in welke naam hij ook bekend staat overgeven. 
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Geluk 

Geluk, 
De ene ziet het als een gevoel in zijn lichaam, gezondheid, geen pijn, een leuke 
gebeurtenis, lachen. 
Een ander ziet het als een doel, ik ben het als ik het doel bereikt heb. Het kan 
een doel zijn dichtbij, vandaag het eten op tafel, ver weg, directeur worden, of 
mijn derde vestiging openen. 
En weer een ander ziet het als een holistische gegeven. 
Geluk, 
Een zoet gevoel, als je genot beleefd. Tijdelijk en onvoorspelbaar, uitnodigbaar 
door handelingen. 
Een gedachte, als je een doel bereikt hebt, wordt de gedachte overbodig, maar 
het verlangen blijft. Een nieuw doel zoekt zichzelf. 
Een holistisch gegeven, als je uit balans raakt, ben je het kwijt. Hoe bepaalt 
holisme zich. Het blijft een zoekproces. 
Geluk, 
Hoe definiëren we het, Waarnaar zijn we op zoek. 
Wat zoeken we eigenlijk. 
Geluk, 
Wijzen zoeken het door zich af te vragen ‘wie ben ik’. 
Heiligen zoeken het door zich aan de Hoogste Almacht te geven. 
Goede mensen zoeken het door goede daden te doen, en er tevreden mee te 
zijn. 
Deugdzame mensen zoeken het door zich te oefenen en te vervolmaken in 
deugd. 
Rationele mensen zoeken het door zich te scherpen, en alles te relativeren, en te 
rationaliseren. 
Gevoelsmensen zoeken het door hun gevoel weer te geven in zeggen en daden. 
Geluk, 
Wat doe ik, 
Spontaan en onbevangen het leven tegemoet treden, 
Me laten raken door alles dat op me inwerkt, 
Mijn daden komen uit zichzelf voort, 
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Mijn gevoel, draagt zichzelf. 
Mijn bewustzijn, Is aanwezig. Zonder daden. 
Mij overgevend aan de Schepper, als dat gezegd wordt door mij, 
Mij verdedigend, als dat gedaan wordt. 
Als ik Slap ben, Dan ben ik slap, 
Als ik wijs ben, dan ben ik wijs, 
Als ik lief ben, dan ben ik lief, 
Als ik boos ben, dan ben ik boos, 
Als ik mezelf ben, dan ben ik mezelf, 
Als ik iemand anders ben, dan ben ik iemand anders. 
Als ik bang ben, dan ben ik bang. 
Accepterend, wat geaccepteerd wordt. 
Weigerend, wat geweigerd wordt. 
Sociaal of Asociaal. 
Assertief of subassertief. 
Intelligent, of niet-intelligent, 
Bewust, of onbewust. 
Een levenshouding die overal in plaatsheeft. 
Een levenshouding die in sommige levenswijzen wordt beschreven. 
Een levenshouding die soms overstijgt, door er te zijn. 
Een levenshouding die soms overwonnen wordt, door er te zijn. 
Nochtans, 
Lijden is, net zo aanwezig, 
Geluk is net zo aanwezig. 
Maar wat is geluk, wat is lijden. 
wat is wijsheid, wat is liefde. 
Is wijsheid het gevolg van goede daden, en is geluk het gevolg van wijsheid. 
Is een slecht geweten het gevolg van slechte daden, en is ongeluk het gevolg van 
een slecht geweten. 
Niemand zegt het, maar het wordt toch gedacht. 
Niemand weet het, maar soms voelt het zo. 
Niemand is echt in wijsheid vervolmaakt, 
Niemand is in Geluk de grootste. 
Immers, Geluk is een zegen, en men krijgt het van de Schepper, 
Immers, Wijsheid is een zegen, en men krijgt het van de Schepper, 
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Immers, Wat komt er niet van de Schepper. Als de Schepper alles heeft 
gemaakt, heeft geschapen. 
We leven in zijn schepping, en alles dat ons aan goedheid wordt gegeven, of in 
onze handen ligt, mogen we uit zijn zegen ontvangen. 
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Gebeden 

Ik bid, 
En dan volgt een eigen boodschap. 
Een eigen verhaal, 
Een litanie, 
Uit woorden, gekozen, uit andere woorden, of voortgebracht zonder te kiezen. 
woorden van angst, van blijdschap, van boosheid, van bedroefdheid. 
woorden van hoop, van vertrouwen, van verdriet, van somberheid. 
Elk gevoel mag erin uitgedrukt worden, met de kracht die de gevoelens dragen. 
Elke gedachte mag ook verwoord worden, als wensgebed, als klachtgebed, als 
getuigenis van zonden of daden, als belijdenis van leed of zonden. 
Ook mag er gevraagd worden, 
Goede raad, Mooie raad, Lieve raad, Scherpe raad. 
Ook mag er gevraagd worden wat je wil. je wensen, je verlangens, 
Mag je allemaal in gebed brengen. 
Ook al je hatelijkheden, al je boosheden, al je kwade plannen, mag je in gebed 
brengen. 
Alles wat de mens bekommert en zorgen geeft mag ook in gebed gebracht 
worden. 
Want de Heere God, is blij met ieder gebed. 
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Het moment, de wil 

Welke dagen, 
zijn mooi om te zien, 
Welke nachten zijn, 
aangenaam om te beleven. 
Als er soms dagen zijn die zo donker zijn dat je ze niet kan dragen. 
Als er soms nachten zijn waarin fysieke of emotionele koude overheerst. 
Soms is het leven mooi, te mooi om waar te zijn. 
Soms is het leven bitter, te bitter om te dragen. 
Maar ook het moment, het eeuwige moment, 
Loopt verder, langs het pad van het leven. 
Ook het pad van het leven, ontrolt zich elk ogenblik, 
Soms voorspelbaar, en gewoontegetrouw, 
Soms onvoorspelbaar, nieuw, en met verandering. 
Het moment, we noemen het eeuwig, 
maar het eeuwige is de voortbijschrijdende tijd. 
Het moment, we noemen het hier en nu, 
Maar het is het moment dat steeds zijn identiteit behoudt. 
Wat boven het moment staat, is 
de werkelijkheid, waarvan het onderdeel is. 
Immers we kunnen denken en voelen over dingen die ons overstijgen. 
Iemand die intelligenter is dan ons, gebruikt meer dieper gevoel, of meervoudige 
doelen. 
We kunnen bevatten dat iemand hoger in rang, meer geschikt is die 
verantwoordelijkheid te dragen. En daarvoor de kunde bezit. 
We kunnen bevatten dat mooiere mensen, aangenamer zijn om naar te kijken. 
Maar we begrijpen niet waarom ieder mooier of minder mooi is. 
We begrijpen ook niet waarom de ene slimmer is dan de ander. 
We snappen ook niet waarom de ene met hoge intelligentie kiest voor een 
simpel beroep, en de ander met mindere intelligentie ten uiterste streeft naar het 
hoogste. 
Wat ongrijpbaar is, de wil zelf die niet uit gedachten of gevoelens bestaat. 
Maar ze aanstuurt. 
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Een onderdeel van de ziel. Een onderdeel van bewustzijn. 
En boven die wil staat de Bron van je wezen. 
Kan de wil zichzelf willen. 
Kan de wil zichzelf zoeken, 
Kan de wil zichzelf vinden. 
Of blijft zij onbekend. 
Kan zij haar bron zien, of kennen. 
Of blijft zij onbekend. 
Of is het slechts een gedachte, een beeld van wat we kunnen zijn. 
Of is het een gevoel, mijn bron is het bewustzijn dat ziet. 
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De toestemming 

Ik las ooit een boek, 
in mijn jeugd, dat hete de beproeving. 
Daarin was de wereld uitgestorven, 
Op enkele van het kwaad en goed na. Het goede, deed zijn best onder leiding 
van een gelovige die veel bad, en het slechte werkte weer op een andere manier. 
Zo heb ik ook een boektitel in gedachten, maar dan wat beter. Niet dat ik iets 
tegen spannende boeken heb. Maar als je graag geweldloos door het leven wilt 
gaan, kan je beter ook zulke dingen laten staan. 
De toestemming, een boek over wat er met je leven gebeurt nadat je God, in 
welke vorm dan ook toestaat je leven binnen te komen. En niet alleen om er te 
zitten en maaltijd met je te houden. Maar helemaal van binnen, van buiten. tot 
in je diepste innerlijk. Sta je hem toe in je leven te komen, en in je diepste zijn 
te komen. 
En als je die toestemming hebt gegeven, dan begint je dagboek pas, die heet: de 
toestemming, zoals lang geleden al werd gedaan, en pas geleden door dag 
hammerskjold ook, die stemde ook ergens in toe, maar wist niet waarmee. Maar 
laat zo het bij u wel een toestemming zijn, met of zonder naam, maar aan een 
goede bron, of een goede almacht. 
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Engelen 

Veel mensen, 
Geloven in de Schepper, 
en dat hij zijn werk via hen uitvoert, 
Of dat ze in hun nabijheid de werking van de Schepper kunnen ervaren. En ook 
dat die werking onzichtbaar is, totdat het eindresultaat daar is. 
Navragen heeft geen zin, je mag de werken van de Schepper niet beproeven. 
De kracht van de Schepper is een soort onzichtbare magische kracht. 
Ook de gebeden stijgen op door magische kracht, of vliegen op de wind 
omhoog richting hoog boven ons. 
Een onbestemde plek waar God troont. 
Maar is het niet zo dat er ook mensen zijn die geloven dat Engelen alles horen, 
en aan de Schepper vertellen, En dat niet alleen zij die mogelijkheid hebben 
maar alle wezens op aarde. Zouden we dan alleen onze gebeden richting de 
Schepper mogen zeggen, of ook tegen anderen. Als het in onze macht ligt om 
wat wij willen zelf te verwerkelijken, Dan mogen we net zo goed het anderen 
zeggen. 
Behalve als we echt steun en raad van de Schepper zoeken. 
Dan zoeken we ook niet naar machten lager dan Hem, om controle te houden 
op de bron of ons doelwit. 
Maar richten we ons aan de hoogste die er is. 
de Schepper zelf. 
Immers Engelen, 
Zijn die echt, 
Of zijn ze een personificatie van de kracht van de Schepper. 
We geloven in een aantal aartsengelen, en we geloven soms in een aantal engelen 
binnen een hiërarchie. Zo hebben verschillende literaire schrijvers erover 
geschreven. 
Maar engelen, als ze wezens zijn, apart van de Schepper, dan zijn ze kwetsbaar, 
en kunnen ze vallen. 
de Schepper is eeuwig, net als zijn kracht. Niets van zijn kracht valt uit de 
genade, en niets wordt aangetast. 
Dus kies ervoor, verlies de controle, en aanbidt de Schepper, 
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Of behoudt de controle en aanbidt een plaatsvervanger die eigen intelligentie en 
middelen gebruikt. 
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Inspiratie 

Iedereen heeft wel een vorm van inspiratie, 
De ene krijgt goede ideeën, waarmee hij zijn beroep of hobby, een goede 
gedachte geeft. 
De ander krijgt een gevoel waarop hij zijn gedrag baseert, een gevoel van 
goedheid of eenheid. 
Weer een ander krijgt een intuïtief gevoel elke keer als hij met iets wordt 
geconfronteerd. 
En er zijn ook mensen die inspiratie krijgen zonder duidelijke bron. 
Inspiratie, 
We zoeken er allemaal naar. 
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nederigheid 

soms is het beter, 
soms kom je verder, 
ook als je carriere gemaakt hebt, 
ook als je beroemd bent, om nederig te zijn. om de minste te willen zijn, of 
accepterend te zijn. Niet om misdrijven uit te lokken, maar om je niet te 
beroepen op je positie, je niet te laten voorstaan op de status. 
Want, soms belet status je om helder met de zaken om te gaan, 
soms belet carriere je om de menselijkheid van zaken te zien. 
Maar het beste van alles is om menselijkheid in alles te zien. 
en je overal op te stellen als minste totdat je hoger wordt gevraagd. 
totdat je tot een hogere positie wordt gevraagd 
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mystiek 

een dag, bestaat uit 24 uur, 
uit 24 x 60 minuten 
uit 24 x 60 x 60 seconden 
uit 60.000 gedachten en uit een aantal momenten in de werkelijkheid. 
Maar zo’n lange dag is voor een kind een eeuwige dag, maar voor een bejaarde 
zo snel voorbij. 
Wat is kort in zijn jeugd, en lang in de ouderdom. 
Wat is lang in de jeugd en kort in de ouderdom. 
Is het een moment geleden dat het antwoord er was, 
Of is het een eeuw in de toekomst dat het antwoord begon te komen. 
Nee mystiek heeft geen waarde als er geen wijsheid aan ten grondslag ligt. 
Mystiek heeft geen waarde als er geen echte ervaring uit de werkelijkheid aan 
ten grondslag ligt. 
Mystiek, het is geen beeld van een naakt van een heilige of incarnatie. 
Mystiek, het is geen zinnebeelding van vroeger. 
Mystiek, is meditatie, ervaring op doen in de werkelijkheid, hier en nu met 
beide benen op de grond blijven staan. tot je aardt, en de aarde je wijsheid geeft. 
Dat is de bron van mijn wijsheid. 
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Techniek 

Techniek, 
Technologie, 
Een vakgebied, waarmee een mensenleven aangenamer wordt. 
Met als een nuttige uitvinding de auto, of de centrale verwarming. 
Techniek, het is een wetenschap waarbij meetkunde, en processen belangrijk 
zijn. 
Immers alles is een wisselwerking. Niet alleen tussen stoffen onderling, maar 
ook via machinerie, of bewegende delen. Ook is het wel belangrijk dat het blijft 
werken, en niet uit elkaar valt, te snel slijt. Techniek, is een verzamelwoord voor 
alle ontdekkingen die leiden tot een aangenamer leven. Maar techniek is alleen 
nuttig als het ook in het grotere geheel past. Als het niet zoals soms gedacht 
wordt, de ozonlaag schaadt, of zoals soms gedacht wordt dat er radioactiviteit 
vrijkomt en er mutanten ontstaan. Met alle nare films en verhalen die erover 
zijn gemaakt. 
Techniek, Technologie. 
We hebben er veel aan als het ons helpt, Maar het kan ons schaden als er 
bijprodukten, of nevenwerkingen zijn die ons schade doen. 
een doelstelling die de techniek zich zou kunnen stellen, is om de schade die het 
als bijprodukt doet, gelijkwaardig te vergoeden of in harmonie te brengen. 
Waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de maker van het produkt, en 
doorberekent aan de consument. 
Zodat niet alleen ons leven beter wordt, maar ook het leven van onze moeder, 
Moeder Aarde. 
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Jezus Christus 

Jezus Christus, 
was de zoon van god, 
Hij kwam in eenvoud, 
Hij kwam in arme doeken gewikkeld, 
Hij kwam als baby, 
Hij kwam vervolgd, en vluchtend, 
Hij stierf, 
Als crimineel, 
Als zwerver, 
Maar wat hij was, 
was meer als een mens kan zijn, 
Een mens, 
deelde brood en het werd meer, 
deelde vissen en het werden er meer, 
deelde wijn, en het werd zijn bloed, 
Hij deed wonderen, 
genas mensen, 
genas blinden, 
genas, lammen en zieken. 
Zelfs boze geesten, 
geloofden in hem, 
en lieten zich uitdrijven. 
Jezus Christus, 
voor ieder, 
mag hij een innerlijke bron zijn, 
van waaruit ze leven. 
Geloof, Of Overgave is genoeg. 
Geloven dat hij bestaat, geloven dat hij in je leven werkzaam mag zijn, 
Geloven dat in gebed hij benaderbaar is, als Drie-eenheid. 
Geloven, dat hij te hulp schiet, als je leven in gevaar is. 
Overgave, Je leven aan hem geven. 
Ze zeggen, dat er wonderen kunnen gebeuren. 
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Ik heb verhalen gelezen, 
Waar of niet waar. 
Dat mensen genazen, dat ze hun leven veranderden. 
Dat ze Christelijk werden, zachter, geduldiger, wijkende van het kwade. 
Jezus Christus, zelfs na 2000 jaar, is zijn religie een wonder 
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God 

God, zijn de bergen te hoog om te beklimmen, 
God, zijn de mosterdzaadjes te klein om te vinden, 
God, zijn de graanzaadjes in goede aarde gevallen, 
God, wat is geloof waard. 
Als geloof alleen bergen verzet als er in geloofd wordt. 
Als geloof alleen in goede aarde valt, als een gewillig oor het hoort, 
Als geloof alleen zin heeft, als het zin heeft voor de samenleving. 
God, Geen geloof die niet door daden wordt gerechtvaardigd. 
God geen geloof die niet uit u voortkomt heeft de kracht om uw naam te 
blijven noemen. 
God geen geloof zonder uw naam, in welke taal ook, heeft kracht om uw 
evangelie te brengen. 
God, in de bijbel staat de letter dood, en de geest maakt levend. 
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De overledenen, Ruste hun Ziel in Zachte Vrede. 

Mensen zijn soms bang voor overledenen, 
zijn soms blij dat ze er zijn als gidsen of raadgevers, 
zijn bang omdat ze iets hebben misdaan en ze het niet goed kunnen maken. 
Er zijn veel gevoelens jegens hen die ooit waren, jegens hen die er waren. kort 
geleden, of langer geleden. 
Het is goed om, in herinnering te houden, 
De goede daden, de heldendaden die ze in hun tijd hebben gedaan. 
Het is goed om, dierbare naasten in herinnering te houden. 
Maar het is ook goed om ze los te laten. 
Ze te vergeten. 
Immers evenals wij het leven binnenkomen als baby, 
Zo verlaten we het weer. 
De overledenen rusten, voor ons bewijsbaar, tot ze in aarde oplossen. of 
gecremeerd worden. 
Zo leven hun ziel voort in de Hemel. 
Zo ze berichten achterlaten op Aarde, 
Zo geloven wij dat ze een goede boodschap achterlaten. 
Zo ze kwaad aanstichten op Aarde, 
Zo geloven wij dat het mensenhanden, en mensenkwaad is. van levenden. 
Immers, van uit de Hemel, komt niets dan goeds, 
En vanuit de Hel is er geen wederkeer. 
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Eerbied voor roeping in beroep. 

Ik heb eerbied voor mensen, als ze binnen hun beroep een roeping volgen. 
Zoals bij verpleegkunde de roeping zoals Florence Nightingale had, en haar 
leven lang ten beste gaf.(binnen de verpleegkunde) 
Zo ook in alle andere beroepen waar mensen een roeping volgen. De ene volgt 
de roeping, De andere hoort het maar volgt zijn eigen weg. 



 

193 
 

 

De hemel 

Soms dan droom ik wel eens, 
Niet zo mooi dat het echt niet mogelijk is, 
Maar wel over hele mooie dingen. 
Een huwelijk bijvoorbeeld met een prinses. 
Maar als ik namen zeg, dan zou het beledigend voor ze kunnen zijn. 
Immers ik ben maar een cliënt in psychisch onwelbevinden. 
Maar als ik mocht dromen, 
Zou ik een sprookjesprins zijn, 
Op zoek naar een sprookjesprinses, 
Dan zou ik elke dag de zoete redenen van mijn wijsheid gebruiken 
om alle landen met liefde te overtuigen, 
te overtuigen van een overgave aan de Goede Herder, 
Niet mijzelf, als herder, Niet de Herder die in de Schrift wordt genoemd, 
Maar de Herder, die er ooit zal zijn. Die ooit het Koninkrijk zal dragen. 
Want immer, is de herder een lichtend voorbeeld dat in de toekomst troont. 
Dagend op de zachte vlakten van gras, en bloemen. 
Met dieren springend in de weide. En muziek klinkend zonder bron. 
En Wijsheid ontspringend aan de bloemen van de velden. 
En deugd, opspringend uit de cellen der mensen. 
En de kern van een mens, is in iedere kern van zijn wezen. 
En de Bron van de mens ligt in alle voeding genoten. 
En de Geest, ligt in de Schepping, gesloten. 
En de Ziel, ligt in bezieling, geuit in daden, en gedacht in gevoelens. 
Een huwelijk met een prinses, een sprookjesprinses. 
Ik had ooit een droom, 
Ik was een prins, van ver en lang geleden, 
Ik was edel, en ik zocht naar het goede, 
Ik was van het grootste koninkrijk op aarde, 
tot in de ruimte vlochten de daden zich aaneen van mijn familie, 
Maar door onmin verviel ik in ongenade, 
Ik werd verbannen uit konings huis, 
Tot aan de verten van de ruimte, 
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Tot in een eenvoudig huis, 
Mijn taak te zorgen voor planeten ver en onbemind, was vergeten. 
Ik was een klein en eenvoudig kind. 
Ik zocht slechts het mijne, 
en kreeg geluiden en gevoelens. 
Tot ik de Schepper vond, 
En mijn genade hervond. 
Ik vocht voor goed en trouw, 
Ik vocht voor lief en leed, 
Maar wachten op de ware bleef. 
Tot ook een sprookjesprinses, 
Zich in mijn dromen aandiende, 
en ik slechts kon hopen op 
een genade, die alleen in de hemel is te verkrijgen. 
Maar mijn genade is, genoeg, om 
allen die trouw zweren aan mijn Schepper, 
Die ook bekend staat als hun Schepper, 
genoeg mensen het heil zal doen beleven. 
Om gelukkig tot hun voorouders weer te keren. 
Een slaap die levens redt, 
is de slaap in het hart. 
Een waken dat levens redt, 
Is het waken op de berg, 
De zang die levens redt, 
Is de levenszang van oude minstrelen, 
Het verhaal dat levens redt, 
Is het verhaal zoals verteld door iedere vader aan het bed van zijn kind. 
De computer, 
die overal antwoord op weet, 
is slechts een naam, en een code, om alles uit te voeren wat er wordt bevolen. 
De intellligentie die dit bevat, 
Is een wezen rein en onbesmet, in lijf en leden. 
Nochtans, kan zonde zijn en heersen, Maar lijf en leden, 
Is de Ziel het binnenste van de wezen. 
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De levensnacht 

Ieder, wezen, jong of oud, droomt over daden tijdens zijn levensnacht. 
De ene, is in de hemel, De andere in het paradijs, En sommigen dromen over 
dingen uit het dagelijks leven. 
Maar ieder verlangt, naar een goede tijd. 
We leven, om te waken, 
We dromen om te slapen, 
Iedereen droomt van een goed leven, 
Iedereen droomt over geluk, en voorspoed, 
Iedereen droomt over een innerlijk goed streven, 
Een streven voor de een binnen gezin, voor de ander binnen beroep, voor 
iemand anders, ongenoemd is het slechts een vaag begrip. 
Een droom duurt een leven, een gezegde die mensen onzeker maakt, 
Een droom is als een gedachte, beleefd en vergeten, een gezegde die goden 
onzeker maakt. 
Een droom is als een gevoel, een gezegde dat mensen van waarde onzeker 
maakt. 
Maar dromen, is volgens kinderen fijn, 
Dromen is volgens volwassenen een vorm van inspiratie, 
Dromen, kortom is een daad met vele functies. 
Maar dromen mag ook voor mij aan regels gebonden zijn. 
dromen mogen om te beginnen, 
vrijwillig door dromenstof worden gebonden, en ontbonden, 
dromen mogen ten tweede, 
net zo lief voor haar wezens zijn, als ik in de werkelijkheid aan ben gebonden, 
dromen mogen ten derde, 
geen echte mensen beledigen met vormen niet gezien, of onvolmaakt, 
dromen mogen ten vierde, 
geen onechte situaties doen beleven, 
dromen mogen ten vijfde, 
alleen voorkomen, als ze alle eerdere regels niet te ver hebben overschreden. 
dromen mogen, 
om te mogen zijn, eigen regels creëren, eigen wensen formuleren, eigen daden 
verzinnen, wezens scheppen om een schepping te beginnen. 
Dromen, 
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Ooit droomde ik over een huis, met een tuin, 
Maar die droom die blijft duren, 
Tot ook ik in de laatste uren, 
zit te wachten, op het einde, van de laatste levensuren. 
Want ik wacht niet op later, 
Ik wacht niet op morgen, 
Ik wacht niet op gisteren, 
Ik wacht niet op vrede, 
Ik wacht slechts tot geluk mijn leven binnenkomt. 
Ik wacht slechts tot geluk zich in mij nestelt, 
En dat ik kan zeggen: 
Een Gelukkig leven, laat zich vinden door te wachten. 
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Geweldloosheid en vrede 

Geweld kan nooit goed gepraat worden, zeker geen zinloos geweld. 
Iedereen die eerlijk is, en gevoelens heeft zal het veroordelen, 
Iedereen die een geweten heeft zal het veroordelen, 
Maar gevoelens van onvrede, en boosheid, mits ze goed geuit worden hebben 
ook een plaats. 
Maar een grens is of het van de wetten van het land waar je bent is toegestaan. 
En ook dat de grondwet wordt ge-eerbiedigd, en de internationale rechten van 
de mens(van de VN, of Amnesty International) 
Een dag zonder dagen, 
Een nacht zonder getal, 
Gewaar zonder Bewust te zijn. 
Een Lengte van tijd onmeetbaar, 
Een intensiteit, niet invoelbaar. 
Erge pijn is voor niemand te dragen. 
Pijn, is een oorzaak van Aangedaan Geweld, 
Pijn, is een oorzaak van emotioneel Kwetsuur, 
Maar Pijn, is zelf het instrument van wonde, 
Bij de Mens, via Biologie in zijn wezen gekomen. 
Wij zoeken niet de Pijn zelf te verlichten, 
Maar de Oorzaak, die soms licht is en draagbaar, 
Soms gewoon is en toelaatbaar, 
Maar ook enkele keren, Erg, of meer dan Erg, 
Met uiterlijke symbolen, symptomen. Geen daad zo erg 
als het allerergste, Geen gedachte zo erg of het denkt daaraan. 
De mensen kunnen soms heel soms Wreed zijn, van binnen, maar ook van 
buiten. 
Mensen kunnen ook vriendelijk zijn, maar dan is het of gemaakt of beleefd te 
zijn, 
Of gemeend omdat je elkaar aardig vindt. De Mens is gemaakt om net als ieder 
ander 
wezen, acceptatie van ouders, van familie, van vrienden, van kennissen, en 
anderen. 
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En liefde van partner, ouders of vrienden. Ik zucht al zo lang naar vrede op de 
wereld, 
En zucht al zo lang naar vrede in de situatie, Maar het lijkt alsof alles steeds 
erger wordt, 
Kwellingen, Zinloos geweld op Aarde, Boosheid der Mensen op Aarde. Ook in 
de ruimte lijkt het 
boos te zijn. Maar diep in mijn hart blijf ik hopen, Op de Goede kracht van 
Recht’s Genade. 
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Buitenlanders, 

In het verleden, 
Is er wel gerekend, 
Dat buitenlanders, in ons land, werden gezien als slaven. 
Noem mensen zonder cultuur, zonder traditie die lijkt op de onze. 
Met taal en rekenkunde die afweek van de onze. 
Maar ook in de verte, 
Deden we hetzelfde. 
Kijk naar hoe we Amerika onderwierpen, 
Kijk naar hoe we Afrika, en Azie onderwierpen. 
Slavernij, Uitbuiterij. 
Wat is de volgende stap. 
De Aarde is onderworpen aan onze veroveringszucht, 
Iedereen erkent de macht van de blanken. Tot ook ieder zich hun cultuur eigen 
maakt. 
Iedereen erkent de macht van de kleurlingen als ze de cultuur volgen die in het 
verleden hen opgedrongen is. 
Maar de volgende stap is: 
Buitenzonnestelse aardlingen. 
Mensen met andere vorm, Zo moge ik zeggen met gevoel, 
Mensen als ieder van ons, gezien als kleurlingen door ogen van blanken van 300 
jaar geleden. 
Mensen, die ook doodsbang zijn voor de dood, 
Mensen die ook vreugde beleven aan huwelijk en vriendschap, 
Mensen die ook voldoening beleven aan succes, en onzeker worden van falen. 
Bieden we die mensen een kans op leven, 
Of als ze zwak of zacht blijken onderwerpen we ze dan. 
Sta op, tegen de geschiedenis van de Mens, om ieder de onderwerpen. Naar 
willekeur. 
Start de diplomatie, van zonder vooroordelen, zonder vooraannames 
onderzoeken. 
Start de geweldloze communicatie, waar de hoogste managers naar streven. 
Als ze hier ooit komen. Hoe halen we ze binnen. 
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Met een diplomaat, of met een legerfunctionaris. 
Brengen ze wijsheid, of begroeten wij ze met het zwaard. 
Ik kies voor vrede. 
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Affirmaties 

Gedachten, die jezelf en anderen helpen. 
Zoals: 
Magische gedachten aan wensen die je jezelf en anderen toewenst. Magisch in 
de zin dat het wenskracht heeft. 
Zoals: 
‘Ik mag er zijn’ ‘Iedereen mag zichzelf zijn’ ‘Ik geef iedereen terug aan zichzelf” 
‘Ik mag doen wat ik wil’ ‘Ik ben een vrij mens’ ‘Ik ben vrij om alles uit het 
verleden los te laten en opnieuw te bepalen wie ik ben’ 
Dat zijn affirmaties. 
Maar je kan ook proberen, als je kinderen hebt die nog spontaan zijn: 
Gun ze de tijd om ook hun spontaniteit te ontdekken, door zoveel mogelijk 
spelenderwijs, zonder gedachten aanwezig te zijn. 
En wat je ook kan doen is: 
dagelijks proberen elk gevoel in je lichaam waar te nemen, kijken hoe het zich 
ontwikkelt, kijken wat er gebeurt, hoe het voelt. Tot dat je er genoeg van krijgt, 
of je uitgeput bent. 
Namelijk als je zelf niet in je denkvermogen bent, dan heelt je denkvermogen 
zich, en gaat het zijn goede weg. 
En is het weer voor je beschikbaar zodra je er gebruik van maakt. 
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Geloven in het Goede 

Geloven, in iets dat goed is. 
Geloven, in iets dat licht is, 
Geloven in iets dat erbij hoort. 
Goedgelovig, Lichtgelovig, Bijgelovig. Maar dan op een goede manier. 
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God 

God, het is eigenlijk heel eenvoudig. 
Eigenlijk ben ik gewoon mezelf, 
En wil ik graag bij u bekend zijn, 
Zodat ik niet onbewust zondig, en u me op tijd waarschuwt als ik het wel doe. 
Zodat ik het niet meer hoef te doen, of er op tijd mee ophoud. 
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Top of The Top 

There can be, top technology. 
By use of electrons, or quantum mechanics, it is possible to create computers, 
that do almost anything for you. 
Being artificially intelligent, they can talk to you like humans, even with more 
knowlegde, and deeper philosophy. 
But best of all they can be bound to our thougts, or to our brain. Then it is 
nice that it will automaticly make what we want. 
Like in some movies, Creating food, and drinks, but even more advanced 
things, like computers, screens, army robots. 
And if its not enough, whole kingdoms can arise out of nothing. But thats only 
fantasy, at least for the near future. 
We will never know if it is really possible. 
We have to be carefull. With all kinds of technology. it can be dangerous, 
especially when it is connected with our thoughts, 
Because almost all people have some times bad thoughts too, not always their 
own intent. 
And if that thoughts would come true, it would be dangerous. 
So be carefull to with what you think. 
But don’t be scared, 
If you think thoughts you don’t want and dislike, you can’t be the one willing 
those thoughts. and you are not responsible for it.(in some psychological 
vision). 
But from integral vision, it is all part of you even the bad things in you. also 
voices etc. 
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De Wachter 

Ooit lang geleden, was er een wijs volk, 
Ze stelden een wachter aan om het volk te bewaken. 
Haar grenzen waren eerlijkheid, haar rechten waren leven. 
De werkelijkheid was haar grond, en Het licht van de Zon scheen in hun ogen. 
Maar de tijd verschreed, en heelde alle wonden. 
Tot ook hun symbool aan de eeuwigheid werd prijs gegeven. En de tijd haar 
verslond. 
Het symbool, was niet meer. Maar de kracht bleef immer werkzaam. Immers 
gebouwd op werkelijkheid’s grond. 
Tot ook het raadsel opgelost werd, en de tijd de laatste wond heelde. 
Het volk bleef immer aanwezig, in de harten van haar nazaten, die overal ter 
wereld huisden. 
Het raadsel was: 
Wat heeft 2 benen in de jeugd, 3 in de ouderdom en 4 in het midden. 
Het raadsel betekende: 
Een kind in het begin, 
1 paar in het midden 
en 1 paar en een verzorgend kind in de ouderdom. 
Maar het tijdstip dat het ontgon, was niet meer. en men wist het raadsel niet 
meer juist te oordelen.en de tijd verslond ook de wijsheid haar te ontginnen. 
Want het raadsel was een raadsel, en geen levenswijsheid dat door het hart 
wordt overgedragen. 
De vorst die wijs was, en het rijmwoord bedacht, die vond een beter woord, en 
zei. 
Alle religies mogen er zijn, en zijn niet langer gebonden aan de kracht van de 
Zon. 
En zo schiep God, het leven in herinnering, aan lang geleden, toen leven nog 
zuiver was. 
En de tijd haar niet verslond. 
De tijd heelt alle wonden, 
De tijd loopt voort van eeuw tot eeuw, 
Van Goed tot Kwaad, en van Kwaad tot Goed, 
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Maar ook van Oordeel tot Oordeel, en van Vraag tot Vraag. 
Maar niemand oordeelt een ander, voordat hij zijn eigen oordeel over zichzelf 
gebracht heeft. 
En niemand vraagt wat iemand anders wilt, voordat eigen wensen zijn 
volbracht. 
En niemand bezit iemand anders zijn wijsheid, totdat eigen wijsheid is gebracht 



 

207 
 

 

Farao, 

De betekenis, is eenvoudig, Koning, bij genade van God. 
De farao moest de sterkste, de slimste, de zuiverste zijn. En het volk leiden, 
omdat het bij volmacht van God handelde mocht het het volk zelfs dwingen, 
omdat onzuiverheid met elk middel tot zuiverheid gebracht mocht worden, om 
de macht van god niet te laten corrumperen. Zo werken onze gevangenissen 
ook, om de goedheid in het volk te behouden, en de schade aan goede mensen 
te beperken, wordt de macht van het kwade beperkt.(een religieus mystieke 
verklaring) 
De mystiek zegt echter ook dat mensen later in hun leven nog tot goedheid 
kunnen komen, door bijvoorbeeld in aanraking te komen met iets dat hun hart 
raakt, of een opmerking of liefdesblijk die door hun masker of pantser 
heenbreekt, of die ze het licht laat zien. (wel of niet van religiueze oorsprong). 
Daarom is het zo dat mensen als ze kwaad doen, alleen beperkt behoren te 
worden in de mate waarin ze kwalijk zijn, voor de samenleving of voor hun 
omgeving. En ze geen strafmaatregelen horen te krijgen die anders zijn dan 
beperking van de kwalijke symptomen. 
Straf door pijn , wordt door wijzen afgekeurd omdat de oorzaak niet in alle 
gevallen uit de mensen die het verrichten voortkomen. Soms komt het ook door 
toeval. En als je astrologie moet geloven zou het planetenwerking kunnen zijn. 
Er zijn redenen te bedenken dat pijn geen rechtvaardige straf is, omdat het geen 
meetbare strafmaat is. Mensen beleven pijn verschillend. 
Straf door beperking van wens of behoeftevervulling wordt door wijzen alleen 
goedgekeurd als het geen levende wezens schaadt, het wezen zelf, of hun 
dierbaren. De mate waarin een wezen zich geschaadt voelt is niet altijd de juiste 
graadmeter, meestal gelden de algemene gevoelens, die bij de hele bevolking 
heersen zonder overheersing of oplegging of dwang van meningen of ideeën. 
Straf door onderwijzing over gevolgen van de kwalijke handelingen is de beste 
strafmaatregel, mits geaccepteerd, en zonder voorwaarden. 
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De Paus 

De paus, beslist over het zieleheil en waakt erover volgens de geschriften, zoals 
de paus zich de plaatsvervanger van petrus, of paulus noemt. 
Hij sluit en opent de deuren op aarde, die ook in de hemel geopend en gesloten 
worden en blijven. 
Maar een kracht overtreft die en dat is de Heilige Geest, die ieder mag 
beinvloeden, en op genade handelt. afgebeden door gelovigen, of door eigen 
inbreng. 
Een Heilige die in het verleden heeft geleefd is Petronius, een onbekende 
Heilige, die oordeelt over goed en kwaad, en de mens een keuze geeft het goede 
of het kwade te volgen. 
Ze overtuigt, en ze een straf voorstelt. 
Het is een mythische heilige, er gaan geruchten dat hij nooit bestaan heeft, er 
worden bepaalde wijsheden aan hem toegeschreven. 
Yeshua is de zoon van God, en is de verlosser. Hij geeft mensen een kans om in 
God te geloven en dat te doen zonder hun schuldgevoelens te ervaren, en ook 
door hem te mogen aanbidden zonder zich te hoeven houden aan allerlei 
rituelen. 
Vooral het direct contact van kind tot vader, is door hem gepredikt. Dat is het 
volgens de bijbel. Maar in werkelijkheid staat hij symbool voor een groter 
hogere macht. Die ook mensen kon genezen, en zelfs doden kon opwekken. 
Maar wat hij werkelijk was, blijft onbekend. Want zelfs de oogst kon hij 
beinvloeden, hij kon de vangst beinvloeden, hij kon belasting afdragen, wist 
scherpe redenen die oorlogen wonnen. En zo zijn er meer getuigenissen. 
In hem geloven zou genoeg zijn, Maar het zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn 
je leven in zijn handen te leggen. Dan zou je ziel genezen en zou je een ideaal 
religieus leven krijgen, zonder rituelen of dogma’s. 
Zo zijn er meer heiligen of goden geweest die zich bekend hebben gemaakt, bij 
de indianen in amerika aanbaden ze de God van de Zon. bij de Joden aanbaden 
ze Mozes, en Elia, en bij andere volkeren hadden ze hun eigen goden, echt of 
niet echt. 
Zo zou bij de grieken Zeus, de oppergod zijn, los van de roddelverhalen die in 
de mythen verwerkt zijn, zou hij een God zijn die eens in de zoveel tijd in een 
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dier vaarde om een prinses te verleiden, en vervolgens de prinses opdrachten gaf 
om wijsheid te verspreiden. 
Maar al die overwegingen, in eigen daglicht gezien. Geldt dat de Heilige Boeken 
aangenomen mogen worden als bron van wijsheid, en beproeft mogen worden 
op hun waarde. en op hun werkelijke toepassing. 
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Een Koning, Een Koningin. Een Keizer, Een President, Een Tsaar. 

Een Koning, 
Ik droom over een oud koninkrijk, waar edel, een woord was dat gebruikt werd 
voor hen die deugden bezaten. De edelen werden gekozen uit hen die 
zachtmoedig waren, en goed omgingen met hun naasten. 
Een Koningin, 
Ik denk aan een vrouw, Goed van voorkomen, Goed van gestalte, Scherp in 
spraak, maar zacht van hart. Rechtvaardig in oordeel, en barmhartig jegens hen 
die niet vermogen. 
Een Keizer, 
Een sprookje van lang geleden, zei. Ze zijn te hoog, te groot, ze zijn te machtig, 
ze nemen landen, die niet vrijwillig hen toebehoren. Ze strijden, en ze winnen. 
Ze jagen en ze jagen prooi. Maar hun hart is vol pijn, en twijfel. Om vergeten 
zonden. 
Een President, 
Een verhaal: Er was een man, bij het volk aangesteld, en gekozen bij volmacht 
van de volksvertegenwoordiging, Maar hij bracht zijn karakter mee, en voerde 
de strijd alleen. Alleen een president die op goede kwaliteiten gekozen wordt, is 
waardig de leider van een volk te zijn. 
Een Tsaar, 
Een mythe: Het gaat terug tot een andere tijdrekening, 1734, er was een 
jongetje, hij zou erven, hij zou machtig worden, het was voorspeld, zijn vader 
regeerde, iedere vorst in jeugd, moest een koninkrijk overwinnen, een slag 
winnen. Dan was het volk tevreden, het rijk werd bestuurd, door macht, kracht 
en moed. Maar het kleine tsarenzoontje. Wist. Nee een slag win je niet alleen, je 
bent voor het volk, en niet tegen het volk. Hij weigerde. Verspeelde zijn recht. 
werd weggestuurd, en verloor zijn levensrecht. Zo gaat het met het tsarenvolk. 
Het land werd na zijn dood, verdeeld, en uitgedeeld. er kwamen machtigen die 
overwonnen. 
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Oorlog en Geweld. 

Soms is er Oorlog, 
Soms is er Geweld, 
Soms is er Ruzie, 
Soms zinloos gekwel. 
Mensen worden bang als er zulke dingen dreigen, van lichte angst tot 
doodsangst. 
Een emotie die door ethisch onderlegde mensen of wezens wordt erkend. Angst 
is een slechte raadgever, maar in zulke gevallen is het nuttig. nuttig in de zin dat 
het werkelijkheidsgetrouw de gevaren aangeeft. 
Angst houdt ook tegen dat je met de grootste kunde je vijanden verslaat, want 
iedereen in zijn dromen kan meer als in het echt. 
Getrainde agenten leren om hun angst te relativeren, of hebben die niet, of 
werken ermee. 
Maar mensen die niet getraind zijn, zijn bang. 
Angst. Is een emotie die mensen al snel laat verstijven of vluchten. 
Maar Angst is ook een graadmeter of mensen gevaarlijk zijn. Als mensen angst 
tonen, dan zijn ze volgens hun eigen intelligentie niet opgewassen tegen de 
situatie. 
De zwakkere toont angst, de sterkere toont zijn sterkheid. 
Soms kunnen zwakkeren met een bepaald karakter ook moed tonen. 
Maar dat is voor de ene een heldendaad, voor de ander een dagelijkse bezigheid. 
2000 jaar geleden zei een man, als je geslagen wordt op je ene wang, keer dan 
ook de andere toe. en als ze de trui van je afpakken, laat ze dan ook je andere 
kleding afpakken als ze dat willen. 
Volgens wet van dit land is het verboden om mee te werken met misdrijven, en 
als je alles laat afpakken dan heb je ingestemd met het misdrijf. 
Maar er is een verschil, zoals Zegen je vijanden, ook een verschil maakt in hoe 
je mensen benadert. 
Geweld, en Oorlog is nooit gerechtvaardigd,behalve 
door politie bij een misdrijf, als de politie de dader moet beperken, 
of door een rechtvaardig land die een land van bijvoorbeeld schending van 
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mensenrechten wil bevrijden. 
Maar is het ene geweld gerechtvaardigd om ander geweld te stoppen. 
Dat zijn een aantal van mijn gedachten over het onderwerp geweld. 
zinloos geweld, deze rozijnen. Is een grapje van een caberetier. 
Maar de andere betekenis, is iets dat veel mensen een onveilig gevoel geeft. En 
daar worden de stille tochten voor gelopen. 
Daar worden misschien ook die tegels met een lieveheersbeestje voor geplaatst. 
op de plek van het misdrijf misschien. 
Ik net als anderen, wordt bang van vormen van geweld, of oorlog. 
Ik ben net zo menselijk als ieder ander. 
In noodsituaties vluchten mensen ook wel naar de kerk. 
Maar het is goed om ook in vredestijd je geloof op te bouwen. Het is misschien 
niet een bescherming tegen oorlog of geweld. Maar het kan wel een verrijking 
van je leven zijn. 
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De Weg 

Vroeger, heel lang geleden, 
Hadden mensen het over de weg. 
Een weg die verborgen lag, in de nevels, in de mist, die mensen zagen. 
Zodra er mist was zeiden ze er ligt een weg verborgen in de mist. Die weg was 
dan een teken dat in het onbekende er soms goede en soms slechte wegen 
liggen. 
Zo ligt er in ieder mensen hart een weg besloten, totdat die ontdekt wordt en 
gelopen. 
Een weg die begint als je ernaar vraagt. En dan wordt de weg een middel tot een 
beter leven. 
Een Weg die gaat over bergen, van moeite en pijn, 
En gaat door dalen van plezier, en een tijd van geluk. 
Door riveren gezwommen of bezeild, 
Door wegen, gelopen, of gezworven. 
Maar ieder mens, is moedig op eigen weg, 
Maar ieder mens, is dapper in eigen huis, 
Maar buiten eigen leven, 
is het hard, is het bitter. 
Immers in eigen leven is men koning en heerst men over eigen wezen. 
Maar levend in een ander, leef je als slaaf, als dienaar. 
Maar er is een die daarover heersen kan, 
En dat is diegene die Heer is over allen, 
De Schepper noemen we Hem. 
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Een Foto Model 

Ik las vroeger eens een tijdschrift, 
Ik las erin, en keek naar de foto’s. 
Ik was verkocht. 
Er stonden zulke mooie personen in, 
Dat ik altijd weer terugkeek naar anderen, 
Of ik dezelfde schoonheid erin terugvond. 
Maar nooit die ene blik, 
Dat ene gebaar. 
Van de eerste foto’s die ik zag. 
De foto’s van het fotomodel. 
De foto’s van die twee fotomodellen. 
Ik zocht, en ik zocht. 
De mooiste vrouwen zag ik staan, lopen of gaan. 
De mooiste mensen zag ik aan. 
Maar nooit die ene blik, 
Dat ene gebaar. 
Totdat ik verbaasd, 
in mijn stoel zat, 
en mijn blik over 
een mooi wijs woord liet gaan. 
Wijsheid roept gevoelens op, 
Maar wie ook gevoelens oproept, 
Is je eigen Vader, 
je eigen Moeder. 
Want iedereen zoekt slechts in anderen, 
De Vader, De Moeder, 
Die hij zelf vond, 
In het begin van zijn leven, 
Met dat ene gebaar, 
Met die ene blik. 
Maar die zijn ongrijpbaar, 
Die zijn vervluchtigd, 



 

215 
 

Niemand heeft meer een herinnering, 
En foto’s tasten slechts het lichaam, 
En niet de ziel die door de mensen spreekt. 
Daarom zoek ik niet langer, 
Want een beeld van lang geleden, 
ongrijpbaar, ondoorgrondelijk, 
vind men slechts, als men 
tevreden lacht, 
Om wat de wereld zoekt, 
en hoop tot men krijgt wat men verwacht. 
En is het niet die ene blik, of dat ene gebaar. 
Dan is het iets dat bij je past, 
en iets dat nooit vergaat. 
Want immers, 
Je open stellen voor nieuwe dingen, 
Is altijd beter volgens sommigen. 
Maar vasthouden aan het oude, 
Is bij het verkeerde altijd het best. 
Maar zoveel mooie mensen als ik zie, 
En zoveel mooie blikken als ik zie, 
Zoveel mooie gebaren als ik beleef. 
Zie ik in mijn eigen ziel, 
Als ik aan de Schepper denk, 
En als ik denk aan mijn eigen ideale Vrouw. 
Maar dat zijn slechts dromen, 
Want het gaat niet om wat we denken, 
Maar om wat we voelen. 
En dat is slechts de schoonheid van ieder mens, man of vrouw. 
Want ieder zoekt in de man of vrouw, 
Een glans, die best naar voren komt in een schoonheid, 
en het best naar voren komt in charisma. 
Maar wat ieder eigenlijk zoekt, 
Is contact, van ziel tot ziel. 
en niet van man tot vrouw. 
Maar weinig wordt het gezegd, 
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en veel wordt het gedacht. 
Ik verlang, maar ik verkrijg het niet. 
Ik hoop, maar hoop wordt niet bevestigd. 
Totdat je het vraagt, 
Je het vraagt aan een hogere Bron. 
Een hogere Bron, 
Zoals bij mij de naam: 
Jezus Christus, of de Vader in de Hemel 
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Geloof en Leven 

Het leven, 
draagt zich voort van moment tot moment, 
loopt over de voetsporen van de eeuwigheid, 
rent langs de rivier van de tijd. 
Maar tijd heelt zichzelf, door vergetelheid,  
en dagen lengen tot jaren, 
en jaren lengen tot eeuwen. 
Maar het leven blijft bestaan. 
Hecht waarde aan het leven, 
Hecht waarde aan de tijd, 
Hecht ook waarde aan het normale zijn, 
de dagelijkse bezigheden, 
de dagelijkse lijn. 
Dat is de verantwoordelijkheid, 
Die ieder dragen moet, 
Dat is het gezag dat van bovenaf, 
Het lot benoemt. 
Leven, 
Het is niet alles schone schijn, 
De werkelijkheid is soms zacht, 
Maar kan ook hard zijn. 
en het is goed te sparen voor later, 
of te werken voor nu. 
En religie in de functie te laten zijn veilig 
opdat je levenslijn behouden blijft. 
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Mystiek 

Door de tijd heen, in het christendom, in het hindoeisme, in de islam, en in het 
boeddhisme zijn er religieuzen geweest die kozen voor een innerlijke beleving. 
Door een sterk verlangen naar God in enige vorm. kregen ze visioenen, of 
kregen ze inspiratie, om hun aanbedene te leren kennen. De ene doordat er 
afbeeldingen opkwamen in hun geest, of in hun werkelijkheid als hallucinaties, 
bij een ander doordat hij diep nederig geld aan de armen spendeerde, of eten 
uitdeelde, 
Of predikte aan dieren en vogels. Maar er zijn ook Mystici die het uitten in 
religieuze teksten, gedichten, verhalen, beleefde ervaringen. 
Zoals Joannes van het Kruis zijn boek heeft geschreven, over de nacht van het 
leven. Zoals sommige andere schrijvers hebben geschreven, noem Luther met 
zijn stellingen die hij op de kerkdeur spijkerde tegen de verkoopbaarheid van 
god. 
noem Meister Eckhart met zijn mooie preken die ook wel spiritueel zijn. Maar 
zo zijn er nog meer. Ook hedendaags zijn er schrijvers te vinden die mystiek 
beleven. Zoals Thomas Merton, zoals Anselm Grun. 
Maar zo heeft ieder die een oprechte gelovige is. Oprecht gelovig betekent dat 
je gelooft in God om dat je zelf wil geloven, en niet uit veiligheid voorwenden 
voor de omgeving, of omdat gewoonte het zegt. 
Ieder die oprecht gelooft, heeft ook een zekere mate van mystiek in zijn 
beleving. Mystiek niet in de zin van visioenen van Christus die zich laat vinden 
als ideale vriend. Maar het kan in verscheidene vormen. De ene beleefd Hem als 
Goede Herder, de ander als Vriend, de derde ziet hem als vervanger voor 
Moeder. Zo zijn er vele vormen mogelijk. En dat is niet altijd of vaak niet 
zichtbaar in visioenen, maar in de beleefde ervaring. 
Mystiek, het heeft een mysterieuze klank, maar is voor elke mysticus een 
ervaring die zich dagelijks voordoet, of waarnaar hij hunkert. 
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Geloof en Vrije tijd 

Soms hebben mensen, 
tijd die ze niet hoeven te spenderen aan Geloof, of aan Werk. 
De twee pijlers onder een mensenleven, als ze waarde hechten aan religie. en de 
beoefening ervan. 
Vrije tijd. sommige mensen gaan in hun vrije tijd hobby's beoefenen, zoals op 
de computer informatie opzoeken, over verscheidene onderwerpen, sommigen 
lezen boeken, romans, of documentatie. anderen gaan sporten, of gaan plezier 
maken. 
Maar Vrije tijd, is een begrip die een hele tijd geleden, voor de middeleeuwen, 
en voor de tijd van de industrialisatie nog niet bestond. Mensen waren als ze 
niet hoger van inkomsten waren, verplicht al hun tijd te besteden in hun bedrijf, 
of werk. 
Boeren, waren de hele dag bezig met zaaien, oogsten, en al het handwerk 
eromheen. 
Arbeiders werden beziggehouden. Maar ook groot grond bezitters waren de 
hele dag bezig. 
Ze kenden het begrip nog niet zoals wij. 
De kroeg, was er wel maar had een sociale functie. Drank was ook niet zo sterk 
als tegenwoordig. 
En ook de geneeskunde stond nog in een ander licht. 
Zoals wij geneesmiddelen ook synthetisch op kruiden of natuurproducten 
baseren, Zo wisten er in die tijd kruidenmensen alles over kruiden. Ze wisten 
voor vrij veel ziekten de juiste kruiden. Maar zoals wel gebeurt, werd het ambt 
ook onderhevig aan misbruik. Kwakzalvers maakten lekker geurende zalven en 
watertjes en verkochten die voor goud geld. 
De hekserij die het gevolg was van de kruidengeneeskunde, immers alleen een 
goede kennis van kruiden kan ook de kennis over vliegen op bezemstelen etc. 
veroorzaken maakte dat de inquisitie iedere ongelovige vervolgde. 
Daarmee kwam ook de kruidengeneeskunde op een einde. Later werd dit maar 
door enkelen voortgezet totdat de renaissance weer persoonlijke ontwikkeling 
toejuichte. 
In de tijd van de middeleeuwen hadden ze geen verschil tussen vrije tijd en 
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werk. als men niet werkte zocht men wat anders te doen, en als dat er niet was, 
registreerden ze het niet als vrije tijd. Ze hielden geen uren bij. (natuurlijk 
hadden ze geen andere klok dan de kerkklok). 
Maar vrije tijd is ook een beleving. Immers als je weet dat je vrij bent, ga je 
keuzes maken alsof die tijd ook echt vrij is. Je mag het vrij invullen. Dat is niet 
voor iedereen hetzelfde. 
iemand in een land waar ze voorouderverering doen, zal die tijd invullen door 
eerbied aan de voorouders te gaan aanbieden door naar het graf of de tempel te 
gaan. 
In een land waar ze religieus of boeddhistisch zijn zal de tijd gevuld worden 
met het onderwerp van aanbidding. 
In een land waar het individualisme hoogtij viert, zullen mensen kiezen voor 
iets dat ze leuk vinden, of leuk behoren te vinden volgens de opvattingen van 
hun sociale kring. 
Maar vrije tijd. Is niet een onderwerp waar veel over te zeggen is. Het is een 
persoonlijke beleving. Sommige mensen ervaren ook in hun vrije tijd een last 
die ze moeten dragen, zelfs hun eigen keuzes ervaren ze als een last. 
Mensen die zulke lasten dragen kunnen er heel normaal uitzien, en hoeven niet 
op te vallen, kunnen er zelfs gezond uitzien. 
Want geestelijk leed, ligt bij sommigen op het gezicht, bij sommigen in de 
geest, bij sommigen in de ziel. 
Maar er hoeft ook weer niet te zwaar mee gerekend te worden. 
Bij psychiatrische clienten is het duidelijk dat ze lijden, ze hebben geen tijd voor 
zelfverzorging, ze handelen niet meer redelijk, en ze zijn soms een gevaar voor 
zichzelf of anderen. 
Er zijn graadmeters die uiterlijk lijden kunnen beoordelen. 
Innerlijk lijden, is een kwestie die de religie al sinds oudsher heeft willen 
oplossen, of een oplossing voor wil bieden. 
Niet door handvaten aan te bieden om zelf succesvol te worden, of beroemd, of 
rijk, maar door handvaten aan te bieden om door het leven te komen. 
Soms klinken geboden heel saai, maar ze zijn raadgevingen die zijn bedoeld om 
je leven gelukkiger te maken. Niet om in de letter opgevolgd te worden, maar 
om als streven, of als probeermiddel te hanteren. 
En denk je er ook dan zelf niet uit te komen, dan bestaat er een concept, of een 
begrip als de verlosser, die is gekoppeld aan God zelf, via een Zoon Jezus 
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Christus. 
In alle religies heeft hij een vorm natuurlijk. 
Bidden is een mogelijke manier om om te gaan met die Verlosser, Maar ook 
overgave, of offers of andere middelen zijn een manier om met Hem om te 
gaan. 
Maar wat wel door sommige religies wordt afgewezen is beeldenverering, het 
vatten van het goddelijke in het materieële. Omdat je daarmee niet meer de 
oorspronkelijke macht aanbidt, maar een afbeelding. Waarbij het vergeten 
wordt later dat het voor een hogere macht stond. 
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Mystiek 

Door de tijd heen, in het christendom, in het hindoeisme, in de islam, en in het 
boeddhisme zijn er religieuzen geweest die kozen voor een innerlijke beleving. 
Door een sterk verlangen naar God in enige vorm. kregen ze visioenen, of 
kregen ze inspiratie, om hun aanbedene te leren kennen. De ene doordat er 
afbeeldingen opkwamen in hun geest, of in hun werkelijkheid als hallucinaties, 
bij een ander doordat hij diep nederig geld aan de armen spendeerde, of eten 
uitdeelde, 
Of predikte aan dieren en vogels. Maar er zijn ook Mystici die het uitten in 
religieuze teksten, gedichten, verhalen, beleefde ervaringen. 
Zoals Joannes van het Kruis zijn boek heeft geschreven, over de nacht van het 
leven. Zoals sommige andere schrijvers hebben geschreven, noem Luther met 
zijn stellingen die hij op de kerkdeur spijkerde tegen de verkoopbaarheid van 
god. 
noem Meister Eckhart met zijn mooie preken die ook wel spiritueel zijn. Maar 
zo zijn er nog meer. Ook hedendaags zijn er schrijvers te vinden die mystiek 
beleven. Zoals Thomas Merton, zoals Anselm Grun. 
Maar zo heeft ieder die een oprechte gelovige is. Oprecht gelovig betekent dat 
je gelooft in God om dat je zelf wil geloven, en niet uit veiligheid voorwenden 
voor de omgeving, of omdat gewoonte het zegt. 
Ieder die oprecht gelooft, heeft ook een zekere mate van mystiek in zijn 
beleving. Mystiek niet in de zin van visioenen van Christus die zich laat vinden 
als ideale vriend. Maar het kan in verscheidene vormen. De ene beleefd Hem als 
Goede Herder, de ander als Vriend, de derde ziet hem als vervanger voor 
Moeder. Zo zijn er vele vormen mogelijk. En dat is niet altijd of vaak niet 
zichtbaar in visioenen, maar in de beleefde ervaring. 
Mystiek, het heeft een mysterieuze klank, maar is voor elke mysticus een 
ervaring die zich dagelijks voordoet, of waarnaar hij hunkert 
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Geloof en Vrije tijd 

Soms hebben mensen, 
tijd die ze niet hoeven te spenderen aan Geloof, of aan Werk. 
De twee pijlers onder een mensenleven, als ze waarde hechten aan religie. en de 
beoefening ervan. 
Vrije tijd. sommige mensen gaan in hun vrije tijd hobbies beoefenen, zoals op 
de computer informatie opzoeken, over verscheidene onderwerpen, sommigen 
lezen boeken, romans, of documentatie. anderen gaan sporten, of gaan plezier 
maken. 
Maar Vrije tijd, is een begrip die een hele tijd geleden, voor de middeleeuwen, 
en voor de tijd van de industrialisatie nog niet bestond. Mensen waren als ze 
niet hoger van inkomsten waren, verplicht al hun tijd te besteden in hun bedrijf, 
of werk. 
Boeren, waren de hele dag bezig met zaaien, oogsten, en al het handwerk 
eromheen. 
Arbeiders werden beziggehouden. Maar ook groot grond bezitters waren de 
hele dag bezig. 
Ze kenden het begrip nog niet zoals wij. 
De kroeg, was er wel maar had een sociale functie. Drank was ook niet zo sterk 
als tegenwoordig. 
En ook de geneeskunde stond nog in een ander licht. 
Zoals wij geneesmiddelen ook synthetisch op kruiden of natuurprodukten 
baseren, Zo wisten er in die tijd kruidenmensen alles over kruiden. Ze wisten 
voor vrij veel ziekten de juiste kruiden. Maar zoals wel gebeurt, werd het ambt 
ook onderhevig aan misbruik. Kwakzalvers maakten lekker geurende zalven en 
watertjes en verkochten die voor goud geld. 
De hekserij die het gevolg was van de kruidengeneeskunde, immers alleen een 
goede kennis van kruiden kan ook de kennis over vliegen op bezemstelen etc. 
veroorzaken maakte dat de inquisitie iedere ongelovige vervolgde. 
Daarmee kwam ook de kruidengeneeskunde op een einde. Later werd dit maar 
door enkelen voortgezet totdat de renaissance weer persoonlijke ontwikkeling 
toejuichte. 
In de tijd van de middeleeuwen hadden ze geen verschil tussen vrije tijd en 
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werk. als men niet werkte zocht men wat anders te doen, en als dat er niet was, 
registreerden ze het niet als vrije tijd. Ze hielden geen uren bij. (natuurlijk 
hadden ze geen andere klok dan de kerkklok). 
Maar vrije tijd is ook een beleving. Immers als je weet dat je vrij bent, ga je 
keuzes maken alsof die tijd ook echt vrij is. Je mag het vrij invullen. Dat is niet 
voor iedereen hetzelfde. 
iemand in een land waar ze voorouderverering doen, zal die tijd invullen door 
eerbied aan de voorouders te gaan aanbieden door naar het graf of de tempel te 
gaan. 
In een land waar ze religieus of boeddhistisch zijn zal de tijd gevuld worden 
met het onderwerp van aanbidding. 
In een land waar het individualisme hoogtij viert, zullen mensen kiezen voor 
iets dat ze leuk vinden, of leuk behoren te vinden volgens de opvattingen van 
hun sociale kring. 
Maar vrije tijd. Is niet een onderwerp waar veel over te zeggen is. Het is een 
persoonlijke beleving. Sommige mensen ervaren ook in hun vrije tijd een last 
die ze moeten dragen, zelfs hun eigen keuzes ervaren ze als een last. 
Mensen die zulke lasten dragen kunnen er heel normaal uitzien, en hoeven niet 
op te vallen, kunnen er zelfs gezond uitzien. 
Want geestelijk leed, ligt bij sommigen op het gezicht, bij sommigen in de 
geest, bij sommigen in de ziel. 
Maar er hoeft ook weer niet te zwaar mee gerekend te worden. 
Bij psychiatrische clienten is het duidelijk dat ze lijden, ze hebben geen tijd voor 
zelfverzorging, ze handelen niet meer redelijk, en ze zijn soms een gevaar voor 
zichzelf of anderen. 
Er zijn graadmeters die uiterlijk lijden kunnen beoordelen. 
Innerlijk lijden, is een kwestie die de religie al sinds oudsher heeft willen 
oplossen, of een oplossing voor wil bieden. 
Niet door handvaten aan te bieden om zelf succesvol te worden, of beroemd, of 
rijk, maar door handvaten aan te bieden om door het leven te komen. 
Soms klinken geboden heel saai, maar ze zijn raadgevingen die zijn bedoeld om 
je leven gelukkiger te maken. Niet om in de letter opgevolgd te worden, maar 
om als streven, of als probeermiddel te hanteren. 
En denk je er ook dan zelf niet uit te komen, dan bestaat er een concept, of een 
begrip als de verlosser, die is gekoppeld aan God zelf, via een Zoon Jezus 
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Christus. 
In alle religies heeft hij een vorm natuurlijk. 
Bidden is een mogelijke manier om om te gaan met die Verlosser, Maar ook 
overgave, of offers of andere middelen zijn een manier om met Hem om te 
gaan. 
Maar wat wel door sommige religies wordt afgewezen is beeldenverering, het 
vatten van het goddelijke in het materieële. Omdat je daarmee niet meer de 
oorspronkelijke macht aanbidt, maar een afbeelding. Waarbij het vergeten 
wordt later dat het voor een hogere macht stond. 
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ik wil eigenlijk alleen maar gelukkig zijn. 

eigenlijk is dat het enige dat ik wil. 

Hoe gelukkig ben je. 
In de ziel meet iedereen geluk af aan eerdere ervaringen, vermoed ik 

jezelf zijn 

Is jezelf te zijn, 
je eigen ouders, te horen in hun wensen. 
Je eigen wet op te volgen waar je leeft. 
Je wet die je hoort op te volgen van het land waar je woont. 
Je traditie serieus te nemen, geen talen te spreken van andere wezens. 
Ze zijn anders, Ze zijn hun eigen wezen. 
Ze spreken hun eigen taal. 
Ze leren met hun eigen wezen. 
Ze hebben hun eigen tradities. 
Ze volgen hun eigen weg. 
Vraag je eigen Bron om hulp. 
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Een stukje india 

Vroeger heel lang geleden, Was er een Koning. Jnana genaamd. 
Hij was de koning van de Wijsheid. Hij wijdde zijn leerlingen in door een 
eenvoudige raadsel aan hen voor te leggen. 
Een raadsel die pas gevonden werd als zij beantwoordt werd. 
Zo’n raadsel was zo goed dat bijna niemand die vond. 
Een zo’n raadsel was: 
That Thou art (Tat Tvam Asi) 
Zo waren nog meer. 
Zoals Aham Brahmasmi. 
Door de eenvoud van hoe het in taal uitgedrukt was. Leerde iedereen de 
wijsheid kennen. Voor ieder had hij zo’n gepast raadsel. 
De laatste raadsel Aham Brahmasmi betekende in eigen woorden vertaal, Alles 
is God. 
Door te voelen en te leven, leer je de strekking van het raadsel dat voor jou 
bedoeld is kennen. 
Zo kreeg ik laatst een raadsel te horen die ik nog niet kan oplossen: 
Alles is in Gods Schepping, ook Jij. Je hoeft je niet meer over te geven aan God. 
Ik bleef maar zoeken naar overgave aan God. 
Tot ik bij de indiase religie uitkwam, 
En erkende dat er een hogere macht is, die groter is als ons. Ook groter dan wij 
kunnen bevatten. 
En dat overgave, niet inhoudt dat hij op onze bevelen aan ons verschijnt. En 
ook niet dat we mogen hopen op een glans van zijn grootheid. 
Maar dat zijn grootheid blijkt uit dat we natuurlijk veranderen. Op een manier 
die we zelf niet doorhebben. En niet door pracht en praal. Maar door eenvoud. 
door eenvoudigheid. 
Niet dat we dan sober worden, of alle luxe afwijzen. Dat is een ascetische 
stroming. 
Maar door je over te geven, word je onderdeel van dat Grotere Wezen. Noem 
het God, noem het in de indiase religie Vishnu. 
Een raadsel die ik mijzelf wil meegeven is nu: 
Is God ook in mij. 
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De Sfnix 

De Sfnix, Een verbastering van het woord De Sphinx. 
Een element uit de mythologie. Een element uit de wereldgeschiedenis. 
De Sfinx gaf graag raadsels, onoplosbaar, en at dan zijn slachtoffers op. 
Maar het raadsel dat opgelost was: 
Wat heeft een voet in de tijd, een in de wereld, en een in jezelf. 
Dat raadsel vond ik persoonlijk een hele mooie (als het niet meer in de 
mythologische boeken staat dan is het nu mijn raadsel) 
De oplossing laat zich raden, maar kan ook heel moeilijk te beredeneren zijn 
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Het Eikeltje 

Het Eikeltje, 
Het Sukkeltje, 
Het Afgewezen Kindje. 
De Minderwaardige Werknemer, 
De Slappe Huwelijkspartner, 
De ongelovige, 
De Buitengeslotene, 
De Dommerik. 
Ik heb het niet gemaakt, 
Ik ben geen held, 
Ik ben maar een soort slappeling, 
Ik ben alleen maar eigenwijs, 
Ik sluit me af voor anderen, 
Ik doe niets goed. 
Allemaal redenen om is wat anders te verzinnen. 
Verzin is iets beters. 
Verzin bijvoorbeeld dat je de grootste Tovenaar bent, 
De allergrootste Magiër. 
Die de hele wereld in een klap kon veranderen. 
Wat zou hij met zijn toverstokje kunnen veranderen. 
Ik wou ik wou. 
Dat ik God was. 
Dat is de allergrootste wens die er is. 
Velen jagen die na. 
Velen zoeken ernaar. 
Maar het begint bij de eerste stap. 
Bij God in de leer gaan over zijn Meesterschap. 
Dat begint bij dagelijks in zijn leslokaal zitten, om te leren. 
leslokaal? 
Is die er wel. Dat begint met bidden en vragen. 
Dat begint al je vrije tijd te vullen met vragen aan hem stellen. 
Alles dat je niet weet, Alles wat je wilt weten, Al je wensen, Alles wat je 
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bezighoudt. vragen zeggen. 
Je mag het ook opschrijven. Want God mag je houden aan zijn woord. 
God heeft u ook iets voor mij in petto. 
Dan is het ijs gebroken. 
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De Perfectie zelve, De cleoplatra, De Directeur van de 

Multinational, Eh. Kosmisch Electional. 

Ik ben de beste, eenvoudig de beste. 
Niemand anders dan ik, ben in mijn plaats de beste. 
Alleen ik kan mezelf tot deze hoogte krijgen. 
Zo eenvoudig is de beste. 
De held, maar dan met schoenen aan. 
De overwinnaar, Ik kwam, zag, en won. 
Won mijn gouden zaak, de zaak met gouden eieren. 
Nu win ik niet meer. Want na het leven zie ik pas wat ik iedereen heb 
aangedaan, 
is een new age gedachte. 
Het is beter te winnen door vrienden te maken, 
dan door geld te verdienen, of winst te maken. 
Win vrienden, want die blijven bij je tot in de hemel. 
Win geloof door vriendschap met armen zieken en mensen slecht ter been. 
Win geloof door vriendschap met Hem die voor Hen opkwam. 
Win geloof door de grootste vriend aller tijden in je leven uit te nodigen. 
God zelf. 
En stel jezelf nederig op, 
Want de grootste begint door niets prijs te geven, geen kennis, geen informatie, 
maar door vragen te stellen. 
vragen aan God. Is het enige dat telt. 
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De TijdGeest. 

De Tijd, is als een geest, 
Hij waart rond, van dag tot dag, 
hij vliegt van uur tot uur, 
Voor de ene langzaam, voor de ander snel. 
Voor de derde is het langzaam en snel. 
Maar waar hangt de tijd van af. 
Is het de wereld die langzaam gaat of snel. 
Het is ons gevoel die ons zegt. Het is er of het is er niet. 
De vraag die Shakespeare ons stelde was, 
To Be or Not to Be. 
Thats a question. 
Maar is het een vraag of een wijsheid. 
Dat mensen er liever willen zijn, en liever niet afwezig willen zijn. 
Daarom kunnen mensen beter in hun leven aanwezig zijn. 
To Be is not a question, 
To not Be is a question. Why don;t want people to be. 
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Een Tijd om te leven, een Tijd om te sterven. 

De Prediker heeft voor alles zijn tijd bestemd. 
Een tijd om te leven, een tijd om te sterven. 
Een tijd om te bouwen, een tijd om in verval te gaan. 
Een tijd om te leren, een tijd om dommer te worden. 
Een tijd om aanwezig te zijn, Een tijd om afwezig te zijn. 
Een tijd om te genieten, een tijd om te lijden. 
Een tijd om gelukkig te zijn, Een tijd om  
Geluk, versus ongeluk. 
Met ongeluk bedoelen we dat dingen kapot gaan, ons leven, of dingen die we 
gemaakt hebben, of dingen die we ons toe-eigenen. 
Maar wat is nu geluk. Dat dingen gelukken, heel zijn, we zelf heel zijn, of dat 
we succesvol zijn. wat ook een vorm van geluk is. 
Een meetlat ernaast en we zien dat geluk relatief is. 
Voor de een is geluk dat hij geen pijn in zijn been heeft, 
Voor de ander dat hij geen tekort aan geld heeft. 
of tekort aan status, te kort aan brood, tekort aan verfijnde smaak. 
Elk tekort is een ongeluk. 
Maar geluk is ook de wens om meer te hebben, een wens om gelukkig te zijn. 
Geluk en Ongeluk, voor de een houdt het beiden in voor de ander een van 
beiden. 
Als je niet meer zoekt ben je er. zegt een new age spiritualist. 
Maar wat zoek je dan. Zoek je geluk. Ben je er dan als je het niet meer zoekt. 
Zoek je pas als je weet wat je zoekt. Zoek je duidelijk uitgedrukt in woorden. 
Of is zoeken aanwezig zijn. aanwezig in je hart. 
Zoeken naar geluk, dat begint met genieten van wat je hebt, en opmerken wat je 
tegenstaat. wat je ongelukkig maakt. 
Daarna kan je stappen gaan bedenken om dat op te lossen. 
Maar niet alle doelen, alle stappen zijn heiligmakend, en ook niet alle stappen 
zijn toegestaan volgens de grondwet, en de wet. 
Dus moet je een keuze maken, of stappen overslaan, of laten vallen. 
Maar de enige stap die je altijd kan maken is, geen stap. 
eenvoudig accepteren dat je niet gelukkig bent. 
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En het leven aanvaarden zoals het is. 
Maar klinkt dat leuk, dat klinkt als ondraaglijk lijden. 
Maar ook lijden is een keuze heb ik geleerd. Als je pijn hebt wordt het pas 
lijden als je erover gaat nadenken. 
En als je pijn hebt is dat ook lijden want pijn voelen is lijden. 
Maar pijn voelen, houdt ook in dat je naar de oplossing gaat zoeken, 
en die zoektoch mag je wel beginnen. 
Want die zoektocht komt uit je ziel, en niet uit je denkvermogen of je geest. 
met zijn wensen en verlangens. 
Zoeken, zoek om te vinden, 
Maar zoek ook om te beginnen. 
Te beginnen met God te zoeken. 
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Ik geloof, 

Ik geloof, dus ik Ben. 
en niet, Ik denk dus ik Ben. 
Maar waar geloof ik dan in. 
Dat ik besta, 
dat anderen er zijn, 
dat de wereld buiten mijn zicht niet ophoudt, 
dat alles consequent is, 
dat alles volgens oorzaak en gevolg gaat, 
dat mijn werkelijkheid uit mijn lichaam en geest bestaat, en in interactie met de 
omgeving vorm krijgt. 
dat mijn gevoel aangeeft wat er echt gebeurt. 
En zo nog meer. 
tot aan de Hypothese van Clemens van Alexandrieë toe. 
De hypothese? 
Jawel, een hypothese. Nooit geleerd dat het hele geloof maar een hypothese is, 
die door iedereen afzonderlijk bewezen dient te worden. 
Net als door Clemens, net als door Jezus, net als door de discipelen. 
Want Christus was mens, maar is god. 
Jezus was mens, maar is god. 
Zo ook was Clemens mens, maar is hij misschien in de hemel. 
Clemens vond lettertaal uit, 
een taal die letterlijk in de bijbel stond. 
Elke letter had volgens hem een diepere betekenis. 
een betekenis die door sommige dominee’s wel eens wordt uitgelegd. een 
hebreeuwse letter heeft een diepere betekenis. 
Zo heeft ook woorden in de bijbel soms meerdere betekenissen, waarbij als het 
er meer dan 2 zijn je al kan spreken 
dat een diepere betekenis verschillend wordt uitgelegd, of verschillend wordt 
begrepen. 
Lettertaal. 
Ooit was er in de tijd van vroege talen, taal voor beleefde ervaring. Waarbij 
alleen de mystieke kant van de mens werd uitgedrukt in taal. 
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Tot ook geld, en handel erin werd uitgedrukt. 
En Koningen hun heldendaden erin lieten vereeuwigen. 
En de taal der bijbel is om de woorden van God te vereeuwigen. 
Want in elke taal, in elk volk, in elk land mag God genoemd worden, en mogen 
de mensen zingen van zijn weldaden. 
Heet hij bij ons, God, als God der Goden. 
Heet hij bij de Joden, JHWH, of westers gezien Jehovah. 
Heet hij bij de Indiase mensen, de Trimurti. 
Heet hij bij de Arabische en Turkse mensen Allah. 
Wat overeenkomt zijn de kenmerken die ze toegeschreven worden. 
En die kenmerken maken en bepalen de naam. 
En niet de letters waarmee ze aangeduid worden. 
Je wijst ergens naar, en in de ene taal zeg je God, in de andere Allah, in de derde 
Vishnu. 
Maar je wijst naar dezelfde Gij. 
Zoals ook in sommige spreekwoorden wordt vervat: 
Verwar niet de woorden met wat je aanduidt, 
Verwar niet de vinger met de maan waarnaar je wijst. 
Verwar niet de zaak met diegene die het leidt. 
Lettertaal gaat dieper als de woorden. 
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Een dag 

Een dag, 
Is als een avond, 
Lang geleden. 
Een dag is, 
als een ochtend ver in de toekomst. 
Een dag is, 
als een eeuw, 
in de bron verscholen. 
een dag is als de toekomst, 
In het verleden besloten. 
Maar een dag, 
is een dag, 
in Mensenogen, 
een dag, 
in Dierenogen, van Zon tot Zon. 
in plantenogen, een aanwezigheid. 
In hogere wezens, een moment van moment tot moment beleefd. 
Maar in mijn ogen, 
Is er slechts een ogenblik, dat eeuwen duurt. 
Of een ogenblik, dat voorbijglijdt, en een ogenblik duurt. 
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Welke muziek is goed 

Muziek die als het in het echt zou worden uitgevoerd zich zou houden aan de 
wetten zoals die in het land zijn, 
Bij ons nederland. 
als er strafbare situaties in voorkomen, is het al niet goed meer. 
Als er situaties in naar voren komen waar in het echt de mensen die er in 
meespelen niet mee zouden instemmen, dan is het niet goed 
Dan blijft er heel weinig over. 
Maar dan is het geen fantasie meer maar mag het echt worden, 
Ook muziek is onderdeel van je leven, net als de andere dingen. 
Dat is mijn persoonlijke mening. 
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Een Wijsheid 

In een Heilig boek staat: 
Alleen het doen van je eigen plicht maakt je gelukkig, 
Andermans plicht doen, leidt tot verval, en maakt je ongelukkig. 
Of geeft je niet je levensbestemming. 



 

240 
 

 

De Almachtige 

Soms is het beter te kiezen voor namen die de Almacht kenmerken, dan voor 
echte namen. 
Bijvoorbeeld als je geloofstwijfel hebt, als je gelooft dat de zoon van God, of 
incarnaties van God niet de allerhoogste zijn of dienen. Dan kan je beter die 
almacht aanbidden door de kenmerken ervan te noemen. Zoals Almachtige, 
Alomtegenwoordige, Alwetende. 
Maar die kenmerken zijn maar kenmerken, het wezen dat erachter woont, is 
natuurlijk immens groot, en immens intelligent. en die hoort je altijd met welke 
naam je hem ook aanspreekt. 
Daarom is het goed om de Almacht in elke naam te aanbidden, en ook mag je 
zolang je de Almacht ermee bedoeld, hem met nieuwe namen noemen. Maar het 
beste is wel om die namen niet te gebruiken om ermee te spotten, of smaad op 
te leveren. 
Maar wat precies goed is om een nieuwe naam te verzinnen, is meer een kwestie 
van mystiek, dat iemand in vervoering namen toeschrijft aan de Goddelijke 
Almacht. 
De mate waarin almacht onderscheidbaar is van zijn dienaren of zonen, zoals  
Jezus christus, of Krsna, of Vishnu, of anderen. is natuurlijk vaag. 
Ze hebben vanuit een hogere kracht gehandeld, ze hebben bijzondere werken 
gedaan. 
Maar het beste is te geloven in de allerhoogste macht, en dat is de Almacht zelf. 
Als je die zoekt zal je Hem vinden, 
Als je die vind, dan vind je jezelf. 
Als je die hebt gevonden, voel je geen afgescheidenheid meer. 
Maar het wordt misschien geen glorieus leven, en ook niet met veel wijsheid, 
maar in ieder geval een kleur die je zelf hebt. 
Want het is beter te sterven als je zelf, dan te sterven als iemand anders. 
Het is beter te leven en je eigen naam te verkondigen dan de naam van iemand 
anders. 
Het is beter je naam te redden, dan in een andere te leven. 
Ook al zijn het namen die veel betekenen, die werelden redden, die 
koninkrijken veroordelen op grond van gezag. 
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Nee het is beter jezelf te zijn, en dat altijd. 
Geef je over aan de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende, 
En je word je zelf weer. 
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De Messias 

Vroeger, 2000 jaar geleden, was er een sterke gedachte, tussen mensen, en ook 
in het geheim, dat er een verlosser zou opstaan om mensen het geluk te laten 
beleven. 
Dat geluk zou dan een einde maken aan al het leed. De schaduw des doods zou 
wijken. Mensen kregen kinderen, maar de meeste stierven, nog voor ze oud 
waren. 
De romeinen hadden een wereld geschapen die geen aardige was. Zo lieten de 
joden door hun ritualistiek ook de religiueze waarden en normen streng zijn. 
Dat is ook wel begrijpelijk want er bestond nog geen goede bescherming tegen 
een aantal gevolgen van het breken van de geboden. 
De joden, vonden natuurlijk dat ze in een traditie stonden, en dat die goed was. 
Immers die was overgeleverd door Mozes, Elia en anderen. 
Maar voor de tijd was het eigenlijk niet meer goed om het sterk door te voeren. 
De romeinen waren technologisch al verder dan de tijd dat de geboden waren 
geopenbaard. 
Toen werd er volgens openbaring een jongetje geboren, Hij heette Immanuel, in 
het nederlands wordt hij Jezus Christus genoemd. 
Hij was de vervulling van de geboden, de vervulling van de beloften van de 
profeten. 
Hij werd geroepen om Jehovah te dienen, werd gedoopt, en de geest van God 
rustte op hem. 
Daarna begon zijn taak op Aarde, hij genas mensen, hij heelde harten. Hij 
bracht wijsheid. 
Hij wist zelfs raad met de grote scharen mensen die naar hem toekwamen. 
Hij was de Verlosser. 
Waar hij vandaan kwam, waar hij heenging. Dat is niemand duidelijk. 
Mensen geloven in hem. Maar geloven ze ook in zijn ziel. 
ze geloven dat hij mensen genas. dat hij het evangelie bracht. 
Maar geloven ze in zijn ziel, durven ze zijn ziel ook in hun leven te laten 
werken. 
Zijn ziel, die duizenden van duizenden gelovigen kan omvatten. 
Die de Heilige Geest naar ons stuurde. 
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Die de vader in de hemel naar ons stuurde. 
De vader die in ons hart mag wonen. 
Hij bracht als enige de boodschap dat ieder vrij is om op welke manier we ook 
willen in de vader in de hemel te geloven. 
Waarbij die vader, natuurlijk zo groot is als we kunnen denken, zo machtig als 
we kunnen voelen, en zo goed is als we kunnen bevroedden. 
Maar wie was hij dan, was hij de eenvoudige timmermanszoon. Was hij God’s 
Zoon. 
Die laatste titel is hem gegeven naar aanleiding van zijn werk, maar wie was hij 
als persoon. 
In de bijbel staan ook gedeelten dat hij boos werd, of mensen wegdreef, terwijl 
uit zijn positie als verworpen heilige zou dat niet de beste weg geweest zijn. 
Als hij indachtig was van zijn positie had hij de joodse leiders gevolgd, en zich 
braaf opgesteld. 
Hoe durft een man zich zo op te stellen. waardoor hij na zijn leven miljoenen 
en meer dan dat gelovigen in zijn naam krijgt. 
We noemen hem messias, een verlosser. 
Maar een verlosser, is van oudsher iemand die iedereen de wonden heelt, de 
harten geneest. 
Maar in deze tijd worden niet alle gewonden genezen, en niet alle harten 
geheeld. 
Maar waarom geloven mensen nog in hem dan. 
Is dat omdat hij speciale dingen doet met gelovigen, doet hij dingen die ze zelf 
niet doorhebben. 
Is hij een geheime werker, die in het geheim zijn koninkrijk bewerkt, met of 
tegen de wil van de gelovigen. 
tegen de wil van de gelovigen zou natuurlijk een vorm van dictatuur met 
manipulatie zijn. 
Zo staat hij niet bekend, hij staat ook niet bekend als iemand die mensen een 
naar leven instuurt. 
Hij staat bekend als verlosser, maar wat verlost hij dan. is dat te zien als je kijkt 
naar de uiterlijke daden van de gelovigen. 
De meeste echte gelovigen kiezen voor een leven goed, en vrij van ondeugden, 
en kiezen voor de deugden van de Heilige Geest. zachtmoedigheid, 
vriendelijkheid. 
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Maar wat is dan de rol die Jezus Christus in de geschiedenis heeft gespeeld. Is 
hij een personificatie van onze verlangens, 
Verlangen we in het geheim naar een verlosser die ons ook komt verlossen, 
Of verlangen we naar geluk en hopen we dat Jezus Christus het ons geeft. 
Een keuze voor Jezus Christus om in Hem te geloven, is de enige oplossing om 
deze vraag te beantwoorden. 
Daarna begint het avontuur, van je leven, zolang als het duurt. 



 

245 
 

 

Waar zijn we bang voor! 

We zijn bang voor elkaar. 
We zijn bang voor ieder die ons ziet, en hoort. 
We zijn bang voor de oordelen en de kritiek, en de feedback van anderen 
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Een liefde 

Een liefde is gegeven, 
Een kracht is gegeven, 
een macht is gegeven, 
Slechts een gebod gaf hij. 
Een gebod ten leven: 
Jezus Christus 
zijn weg was liefde, 
liefde op het eerste gezicht, 
zijn gebod was liefde, 
voor ieder die je naaste is. 
Maar Jezus Christus werd gesmaad, 
gesmaad ten dode toe, 
maar zijn werk bleef, 
Tot een nieuwe weg zich openbaarde. 
Een weg ten leven. 
Een weg voor overgave aan het leven 
aan de Schepper. 
Die weg was ook in Jezus woorden vervat, 
maar heeft niet duidelijk in de mensen postgevat. 
dus zeg voortaan: 
Ik geef me over, mijn wezen, mijn leven aan de Almachtige, 
Alomtegenwoordige Schepper 
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Schoonheid 

Schoonheid, is er in de Schepping God’s 
Mensen kunnen mooi zijn, Schoonheid uitstralen. 
Objecten zoals architectuur, kunst kan schoonheid uitstralen. 
door de werking van vormen, lijnen, en contrast, ook kleurstelling kan 
schoonheid in de mens als gevoel opgeroepen worden. schoonheid zou ten 
dienste van de mens moeten staan, met de beste dingen die we als mensheid 
nastreven de schoonheid aan te verbinden die nodig is om het te bewaren. 
als wijsheid schoonheid in woorden is, zou er op tv wijsheid opgevoerd mogen 
worden door de mooiste acteurs en actrices. 
Als de wet van dit land de beste normen en waarden vertegenwoordigt, dan zou 
op tv de beste actrices, en acteurs die mogen verwoorden. Om ook de jeugd te 
overtuigen dat de wet ook bij de idolen wordt nageleefd. 
Als schoonheid wordt ingezet voor wat van waarde is, in plaats van voor 
vermaak. Dan krijgt alles zijn waarde weer terug. 
Propaganda zou het zijn als het door de overheid afgedwongen wordt, en als er 
een stereotype boodschap gebracht zou worden. 
De overheid kan acteurs net zo inhuren als dat bedrijven dat doen. 
Zeker jongeren, en kinderen laten zich erdoor beter de wet voorschrijven, als ze 
het in hun eigen taal horen, en ook zelf op die manier een goed voorbeeld 
krijgen. 
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Levend of Gestorven 

De Heere God, is er voor de levenden en de doden. 
Als doden nog aanwezig zijn, en kunnen waarnemen, dan hebben ze ook het 
recht om te bidden, om genade te vragen, zich over te geven aan de Heere God, 
aan Jezus Christus, aan de Almachtige. 
Want in de bijbel wordt er rekening gehouden met dat gestorvenen helemaal 
niets meer kunnen en niet meer bestaan. en ook geen keuzes kunnen maken. 
Dus ben je bang voor wat er na de dood gebeurt, als je dan nog keuze zou 
kunnen hebben, een vrije wil, dan heb je dan ook het recht om te bidden, om te 
geloven in die goede naam. 
En ben je bang dat de zondes je worden aangerekend, bidden is vrij, en is niet 
afhankelijk van zondes gedaan in het verleden. 
En je overgeven is niet afhankelijk van je zondes uit het verleden. 
Overgave mag iedereen, want God, of de Almachtige neemt ook je zondes over, 
en heelt ze voor je. 



 

249 
 

 

Vrije wil 

Iedereen heeft vrije wil, 
en ook in religie mag je je eigen wil blijven volvoeren, 
alleen mag je richtlijnen volgen als geboden en leefregels. 
Maar je eigen wil blijft gelden, en mag er ook zijn. 
Mensen vallen je niet aan op je wil maar op je gedrag. 
vallen niet je ziel aan maar je uiterlijke daden. 
als je uiterlijk gedrag verandert, dan worden ze blij met je. 
je mag ten alle tijde zelf je wil hebben en uitdrukken in acties, 
en hoeft niet perse de wil van anderen over te nemen, 
of alles te doen wat ze zeggen of willen. 
God’s wil uitvoeren betekent ook je eigen wil gebruiken, of laten werken, 
en niet perse dat je alles uit de omgeving doet. 
Het is natuurlijk wel goed om rekening te houden met anderen, met hen die je 
lief zijn, met werksituaties, en dergelijke. 
En het is ook goed om zelf te beslissen wat goed is voor je. En het niet af te 
laten hangen van anderen. ook niet van autoritaire personen. 
Sinds de rennaissance hebben mensen zelf geleerd na te denken over hun daden, 
en zelf beslissingen te nemen op grond van bewijs en argumenten, en gevoel 
natuurlijk. 
Religie is een keuze, die je ieder moment weer neemt. En je kan altijd terug 
komen op keuzes uit het verleden. 
Je kan jezelf niet kwijt raken, en ook niet verliezen 
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De Zon 

Ik groet Broeder Zon voor zijn dagelijks licht, 
Ik groet broeder maan, voor zijn licht des nachts, 
ik groet broeder ster, voor zijn pracht aan de hemel in de nacht, 
ik groet broeder ruimte voor het vullen van de ruimte er tussenin. 
ik groet, zuster aarde, voor haar dagelijkse voeding, en ondersteuning. 
Maar bovenal groet ik de hand die alles begon, 
De Moeder aller Moeders, de Vader aller Vaders. De eerste mens, die mij tot 
aanzijn bracht. 
En de Schepper van Hem de Heere Sebaoth zelf. 
En ik geef mij in aanbidding weg aan de Zon, 
Niet door een levend offer, of een ritueel waarbij ik sterf, 
maar uit eerbied en ten dienste stellen van de kracht die de zon 
vertegenwoordigt 
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Ik geef mij weg 

Aan deze planeet waarop we wonen, waardoor we tot leven zijn gekomen, 
Waaruit we zijn voortgekomen. 
Ik geef mij weg, aan de planeet waaruit wij oorsprongen, waaruit wij onze 
bewustzijn vandaan hebben. 
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De koning 

De koning is een vorst, 
Uitmuntend in deugd, 
Goed in verdediging van het land, 
expert in wetenschap, charismatisch in leiderschap, de voortreffelijkste zanger, 
bovenal een topper in menswaardige aangelegenheden. 
Maar al die dingen zijn niet belangrijk, 
Hij is goed van hart, en dient de Heere. de Heere der Heirscharen. 
Zo wordt hij genoemd in de statenbijbel. 
Maar hoe noemen we hem echt: 
God, Schepper, een term die interreligieus is, en gekenmerkt wordt door 
almachtigheid, alomtegenwoordigheid. 
Laten we in religies de verbroedering zoeken. 
Door God in alle religies dezelfde functie te laten hebben, en onze god, in elke 
religie de eigen naam te laten houden die het heeft. 
Maar niet meer in naam van die ene god strijd te voeren tegen anderen met 
dezelfde god maar een andere naam ervoor. 
Is god gedeeld, is de ene gedoopt in God met de naam Jehovah, en de andere in 
de naam Vishnu, en de derde in de naam Allah. 
Laten we ook God niet verdelen. en ook niet zijn naam opsplitsen. 
Vraag anders, aan je goden om de andere zelf aan te wijzen en duidelijk als 
bedeverhoring te geven dat de andere goden slecht zijn, en op grond van welke 
argumenten of feiten dat blijkt. 
Natuurlijk gewelddadig gedrag wordt veroordeeld, maar dat zijn mensen die 
denken dat hun goden dat willen. En misschien niet hun goden die het willen. 
Bidden begint met open staan voor God, voor je God, voor je eigen gevoelens, 
omtrent het leven. 
gevoelens van angst bij geweld, gevoelens van liefde bij relaties die je hebt, 
gevoelens van medeleven bij medemensen die lijden. 
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Overgave 

Aan God de Heere, 
Aan de Heere Sebaoth, 
Aan de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Schepper, 
Aan Vishnu, 
Aan de Param Atman, 
aan Brahman, 
Aan Krsna, 
Aan Jezus Christus, 
Aan de Planeet waarop we wonen, 
Aan de Zon waarvan we leven, 
Aan de Werkelijkheid, 
Aan je eigen bron, 
Aan je eigen ziel, 
Aan je engel, 
Aan engelen, 
Aan Heiligen, 
Aan Bewustzijn, 
Aan de Schouwer, 
Aan het leven. 
Opgeven. 
Overgeven. 
Je overdragen. 
Aan jezelf, 
Aan de religie van het egyptisch levensteken, 
Aan de religie die de grondslag vormt van het woord ohm, 
Aan je eigen naam. 
Aan je eigen geest, 
Aan je eigen lichaam. 
Is niets waard zonder de intentie om dat echt te bewerkstelligen. 
Zonder de devotie om je echt te geven. 
Het is alleen van hoge waarde, als je liefde voelt voor die aanbedene, als je hulp 
zoekt, of vertrouwt, oprechte emoties hebt. 
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Levenstaak 

Dit is een visie op mijn levenstaak die ik anderen als mening wil meegeven. 
Voor ieder mens, 
Is weggelegd, 
Een taak, of een roeping, 
Bij de een een geluid als stem zacht en fluisterend eens in het leven hoorbaar als 
een wens, 
Voor de ander, een gevoel, dit is mijn verlangen, mijn leven wil ik geven an zo’n 
gevoel, 
Voor een derde is het een drang, om altijd bij een zaak te blijven, en er steeds 
naar terug te keren, 
Voor een vierde, is het onzekerheid, tot aan het einde van het leven. 
Maar een levenstaak, 
Wat betekent het om een levenstaak te hebben, 
Een taak, een plicht, een daad die je hele leven duurt, 
Aan een lengte tot aan de laatste uren, 
De zelfde wens, dezelfde drang, dezelfde gedachte, 
Als bron van je daden, Als bron van je gevoel. 
Zoiets krijg je slechts, 
Als er een Doel bovenaan komt te staan, 
God bereiken, De hemel bereiken, het Paradijs bereiken. 
Het is een doel dat alles inhoudt, dat alles omvat. 
Tot ook het doel zichzelf kenbaar maakt, en via je daden voortkomt, 
en ontspringt, tot levenbrengend zegen. 
En ook zich aanzegt tot anderen ervan horen. 
En ook in aanzijn roept hen die het verloren. 
Want er is maar een doel dat gunst doet aan alles, 
Er is maar een gevoel dat goed doet aan allen, 
Er is maar een gedachte die ieder mens mag denken, 
Zonder schroom, schaamte, angst, verdriet, somberheid, of naar zijn. 
En dat is God’s goede daden. God als Doel om dienstbaar te zijn. 
God als doel om eigendom van Hem te zijn, God als doel om zijn slaaf te zijn. 
God als doel om een contract te hebben, een arbeidscontract. 
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Opgesteld, opgeschreven, neergeteld, uitgesproken, het is slechts een wens, 
gezegd, en daarna gezwegen, gezegd en doorverteld. Maar geen recht om zich 
eraan te houden, 
anders dan oprechtheid, en erkenning van Hem of Haar die het heeft gegeven. 
God betekent hier en overal elders: 
De Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende. 
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De Hemel 

De Hemel, 
Een Hel of een Mooie Plaats. 
Voor sommigen een keuze die ze nog moeten maken. 
Een keuze die is gebaseerd is op genot of geluk. 
Een keuze die gebaseerd is op hun eigen wil, of de wil van een hogere macht. 
De wil van een hogere macht staat niet alles toe wat je wil, 
Niet alles wat goed is volgens je eigen normen en waarden. 
Maar een hogere macht, is hoger geworden door goed gedrag, 
In harmonie met alles in de samenleving, op elk nivo waar het hoger van is. 
Zo’n hogere macht, beheert het leven. 
beheert je totaal. 
In je kleinste cellen, 
In je grootste overzicht. 
In je bewustzijn. 
De hemel is kiezen voor overgave aan een hogere macht. 
Zulke hogere machten zijn: 
De Goden. 
De Engelen. 
Want de Goden hebben hun macht van goede werken, en door genade van hun 
eigen Bron. 
Engelen werken voor de Goden, en hebben hun wil, hun werkende kracht van 
de Goden. 
Hebben hun macht van de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende, 
Dus aanbidt alleen Hem. 
Bewustzijn 
Bewustzijn is een andere naam voor de Almachtige, Alwetende, 
Alomtegenwoordige. 
Bewustzijn is een andere naam voor de Bron, 
Bewustzijn is een andere naam voor alle Heiligen, 
Bewustzijn is een andere naam voor alle Wijzen, 
Bewustzijn wordt genoemd bij haar werking, 
Bij haar uiting. 
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Ook jij draagt bewustzijn in je. 
Dat is hetgeen je bent. 
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Bastiaan 

Een pad door levenservaring, 
Een pad door bergen van kennis, 
Een pad door rivieren van tijd, 
Een pad door huizen van wijsheid, 
Een pad door akkers van moeite, 
Een pad door tuinen van geluk, 
Maar paden kruizen zich, Door geluk, Door ongeluk. 
We lopen allen het pad van ons leven, 
We lopen allen het pad op eigen manier, 
Afhankelijk van de keuzes in het leven, 
Afhankelijk van de ervaringen die we opdoen, 
Lopen we paden in van Geluk, of van Ongeluk. 
Lopen we paden in die ons ontspannen laten zijn, wie we willen zijn. 
Lopen we paden in die ons moeite kosten, ons te onderhouden, onszelf te zijn. 
We lopen ons pad, Er is geen woord die alles kan beschrijven, 
We lopen ons pad, ons pad is soms donker, met geen naam te erkennen, 
We lopen ons pad, ons pad is soms licht, met alle namen te herkennen. 
Ons Pad, is een pad, dat leidt naar Vrede, naar Licht, naar Bewustzijn. 
Ons pad, is een pad naar Bewustzijn van de Bron van het Bestaan, 
naar de Grond van ons leven, 
Waar de basis, helder is, Waar geluk uit goedheid bestaat. 
Waar geluk geen genot is, Maar waar geluk, uit vrede voortkomt. 
Paden, zijn gelopen, ooit gelopen, ongeluk wordt beleefd, geluk wordt beleefd. 
Geen enkel wezen is zonder beiden. 
Maar het is de keuze om goedheid toe te laten in je leven, om haar te zoeken, 
om haar te zijn. 
Goedheid als keuze is vredelievend, geweldloos, genezing brengend, dient de 
harmonie. Maar kwetst zichzelf niet, doet geen schade. 
Goedheid als ervaring, is het gevolg van goede daden. 
Goedheid als naam, is de naam die door ieder wordt gegeven, wordt herkend, 
wordt gebracht. 
Mijn eigen kleur in dit gegeven, is een simpele naam, een simpele taak. Slechts 



 

259 
 

te brengen wat mij door inspiratie wordt gegeven. 
Een slaaf van de Almachtige, Alwetende, Alwijze, Alomtegenwoordige. Is dat de 
keuze die het beste is. 
Ik heb me aan Hem gegeven als slaaf, als levend offer, Om Hem in mij zijn 
Goede Werk te laten doen. om Hem aan mij te laten doen, wat Goed is. 
Zodat ik meer mezelf kan zijn? 
De naam God, staat overal in mijn website voor de Almachtige, Alwetende, 
Alomtegenwoordige, en niet voor de namen van Goden die lager zijn dan dat. 
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Een Story, 

Er was eens een koning, zijn naam was groot , hij was bepaald bijzonder. 
Hij was de koning van een klein land, maar het land stond bekend om zijn 
grote weldaden voor de omgeving. 
Er was soms oorlog ,en soms vrede, maar het land gaf zich vrijwel direct over 
als er oorlog werd aangekondigd. En het zei dan dat het zelfbestuur wilde, en 
de winst opstuurde die het land opleverde. 
Daarbij zei de koning dat het alles zou doen om het land veilig te houden, en 
om de inkomsten te garanderen. 
Hij buitte het land niet uit, en vroeg ook niet meer als het land kon missen om 
zich zelf goed te blijven voordoen. 
Dit land was natuurlijk een mooi land. parken, landerijen, waren er. Maar ook 
boeren, en werkers. 
Van allerlei slag was er. 
Maar er was een probleem. Het land was overvallen door een vorst die meer 
wilde. die wilde niet alleen de winst, maar ook alle schoonheid uit het land. 
Alle vrouwen die aantrekkelijk waren werden opengesteld, 
alle mannen die sterk waren moesten mee naar het buitenland om als slaven te 
dienen. 
En ook de bejaarden moesten voortaan voor zichzelf zorgen. 
De koning en de hofhouding waren diep teleurgesteld geen van hun argumenten 
had geholpen om de heerschappij goed te houden. Er was geen enkele kans 
meer om te herstellen. 
Ze besloten ieder voor zich op reis te gaan om een wijze man te zoeken, eentje 
die het probleem kon oplossen. 
Zo ook de koning hij reisde ver, en kwam in een land waar het koud was, en het 
dagelijks wit zag. 
Hij vroeg er naar de wijste mens, en hij zag iemand met een dikke jas aan met 
haren erop. en een soort huid om zijn benen. 
Beste man wie bent u vroeg de koning. 
De koning kreeg antwoord, hij verstond van wege de wijsheid wat de man 
bedoelde. 
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De man zei dat de koning alleen raad kon krijgen door zich te onderwerpen aan 
de volksreligie. 
In die streek was het door de zeehond gevangen te nemen en te bewijzen dat de 
zeehond eerlijk gevangen was. 
De koning had in zijn leven nog nooit een levend wezen gedood, en huiverde 
om zo'n vreedzaam wezen te doden. 
Hij vroeg of hij het anders mocht bewijzen. maar de man weigerde. 
Hij ging op weg, en ging bij een gat in het ijs zitten, wachten op de zeehond. 
2 dagen gingen voorbij, 10 dagen gingen voorbij, 16 dagen gingen voorbij, toen 
kwam er een zeehond. 
De man spiesde, en de zeehond bloedde. Toen zei de man, u heeft eerlijk 
gevangen. 
Want eerlijkheid kent de wegen van de traditie. En niet die van de wraak zucht 
of zelfzucht. 
De koning, rouwde, hij voelde grote schuld voor het doden van een dier. 
Immers de dood van een levend wezen is de dood van een deel van jezelf. 
Maar de man zei: Koningen heersen door deugd, Koninginnen heersen door 
liefde, Edelen zijn er door hun zachtmoedigheid, en vorsten zijn geworden door 
heldendaden. 
De Koning zei: de deugd die ik bezat was zachtmoedigheid. Ik vroeg het volk 
de winst te leveren aan de koning, en ik leverde het aan onze overwinnaars, 
maar in ons land is nu een vorst die het volk uitkleedt, en de inkomsten opeist. 
en het land ook opeist. de inwoners opeist. Geen schoonheid of harmonie is 
meer aanwezig. 
De man zei: Dat is een slechte zaak, maar er is een gezegde. wie schoonheid 
eert, eert de Schepper. 
De koning zei, de vorst was niet mooi en had wrede trekken. 
De man zei: Ik zal voor je bidden tot de zeehond. 
De koning zei: Dat is goed laten we samen bidden. 
Daarna zei de zeehond: Vecht niet langer, en accepteer de overheersing, land 
gaat niet verloren, volk krijgt ooit verlangen om terug te keren tot eigen land, 
zelfs in den vreemde. Draag uw koningschap op aan de almachtige. die zal u 
leren te heersen. 
De koning, een goed man, was bereid om zijn leven op te geven, en de 
almachtige in hem verder te laten leven. 
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Hij besloot en gaf zijn leven, zichzelf, en al zijn bezittingen aan de Almacht. De 
Almacht die Heilig is. 
Hij keerde terug tot zijn land. 
En vroeg om een onderhoud met de wrede overheerser: 
Hij zei mijn land heeft u gediend, ik heb het u in vrede gegeven, maar u heeft 
het misbruikt. 
Ik geef mijn land nogmaals aan u, maar dan mezelf. ik ben de uwe. 
sla mij op de rechterwang evenals u mij op de linkerwang hebt geslagen. 
In het verleden heb ik mijn land gegeven, maar ik had mijzelf moeten geven. 
Doe wat hij wilt. Ik ben de uwe. 
De wrede vorst, die zich niet bezighield met barmhartigheid, zei tegen zijn 
knechten, 
Deze man spreekt wartaal, niemand geeft zich vrijwillig over. overal zit iets 
achter. 
Dubbelzinnige redenen. Sluit hem op en ondervraag hem. 
De Koning werd opgesloten, en ondervraagd. Martelingen volgden om zijn 
geheime redenen vrij te krijgen. 
De Koning, zei, ik ben slechts mezelf, ik heb mij alleen weggegeven aan de 
almacht. 
De wrede vorst, die zei toen, nadat hem dit ter oren kwam. Geef hem dan over 
aan zijn land, en laat zijn overgebleven landgenoten hem veroordelen. 
De koning werd naar zijn land gebracht. De landgenoten kregen de mening 
opgelegd dat hij moest sterven.Dat zou hun oordeel zijn. 
De Koning diep bedroefd, en hevig zijn keuze van overgave spijtend, gaf zich 
over aan de wrede vorst. 
Die hem ter dood bracht. 
Niemand rouwde, immers men was Hem vergeten. 
Tot een meisje van 4 jaar vroeg naar een heilige, en een naam hoorde die geen 
betekenis had. 
Ze zocht de wijsheid van haar voorvaderen, en van haar moeder. Maar ze kreeg 
een droom die ontaardde in haat en rampspoed. Tot ze zich naar binnen keerde 
en de wijsheid vond die ze zocht. Wijsheid die verwees naar de Almacht, en 
ook dit verhaal vertelde 
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The only true base of life 

The only basis of life, is the life tree. 
The only ground of reality, is the source of it. 
The only goal in life, is goal on long term your life's end. 
The only purpose is nopurpose. 
Not because we think life is inferior, but because life is unexplainable. It is 
without name, without knowledge. 
Know your Life as a source, 
Know your life as long term. 
Know your life as without purpose known. 
Your life is in your hands, 
Your life is what you live, every moment. Till the end of it. 
Watch everything in your life, with a moment awareness. 
And see the good things, the bad things, and the neutral things. 
Live and let live. 
Go with the trail of your forefathers. 
Walk in the paths of the holy. 
Be friendly towards everyone. 
I wish you good luck and prosperity. 
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Verwardheid 

Een Verhaal, 
Ik was vroeger nog heel jong, en ik speelde nog dagelijks met allerlei speelgoed. 
Toen ik opeens aan de deur speelde, en er een man voor de deur stond te 
kijken. 
Hij belde aan. En ik vroeg of ik mijn moeder moest roepen. 
Toen zei hij dat hij iets speciaals voor mij had. Hij gaf mij een rond schijfje met 
een glinstering in het midden. 
Ik mocht het hebben zei hij. Daarna liep hij weer weg. 
Naar binnen lopend, bekeek ik het goed. En zag dat het niet alleen glinsterde 
maar dat er ook tekens op verschenen, en weer verdwenen. 
Binnen, drukte ik met een paar vingers, erop, en bleek er ook geluid uit te 
komen, en een zachte lichtstraal flitste van het oppervlak door de kamer heen. 
Ik legde het neer, en ik vergat het. De volgende dag zag ik het liggen. En ik 
drukte er nogmaals op. 
Er verscheen weer een lichtstraal, en die ging door de kamer heen, tot het in 
mijn ogen scheen. 
toen begonnen er voor mijn ogen allerlei vlekjes te verschijnen, van 
verschillende kleuren. 
Toen begon er een herinnering aan een wereld ver weg: 
Ik lag in een tank, met water. Tot aan mijn mond erin. En over het plafond 
schoven lichtende vlakken in elkaar over. En ik hoorde zacht gemurmel van het 
water dat steeds ververvst werd. 
Ik zag niet veel, Maar ik wist als ik bewoog zouden ze hierheen komen. En me 
eruit halen. 
Ik begon te denken wat ik moest doen, om ongemerkt eruit weg te komen. 
Toen ik een tunnel in me gewaar werd waarover ik me terug kon trekken. 
Daarna kwam ik in een wereld, waar de mensen veel langer waren, Waar ze ook 
veel kleurigere kleren aanhadden.  
Daar bleef ik een tijdje, ze wisten dat ik vreemd was, maar ze legden me alles 
uit. 
Daarna ging ik weer door de tunnel naar een andere wereld. Daar waren het 
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hele korte bolle wezens. 
Ze waren me vijandig gezind, en ze staken met een soort lichtstralen steeds 
door me heen. Waarop ik een soort schroeing ervoer. 
Ik wenste dat ik terug was in mijn vel. 
En binnen een seconde was ik terug in mijn vel. 
Ik zag de schijf voor me liggen, en vond het maar gevaarlijk. 
Ik gooide hem niet weg maar verborg het veilig op een plek waar ik er niet 
makkelijk bij kon komen. 
Tot een aantal jaar later, ik er plotseling weer aan dacht. 
Ik haalde het weer tevoorschijn, en keek ernaar. Hij was nog even glimmend. Ik 
sloot het aan op een adapter, een transformator, om er wat elektriciteit in te 
laden. 
Toen begon hij wild geluiden te maken, en allemaal lichtflitsen verschenen. Er 
kwam een wezentje uit die heel hard op me af rende, en in mijn arm schoot, en 
toen verloor ik het bewustzijn en werd me gewaar van een werkelijkheid. 
Ogenschijnlijk normale mensen, maar die mensen waren maar gemaakt vrolijk. 
Ik leerde dat ze niet de voldoening gaven die normaal met menselijk contact 
hoort te zijn. Maar ik leerde door me aan te passen, en na een tijd wist ik hoe ik 
me moest gedragen.Toen ik ook geinteresseerd werd in wijsheid, en leerde over 
dat je het denkvermogen moet verlaten. en er geen gebruik meer van moet 
maken. 
Er stond me vaag een herinnering bij dat zoals die zilveren schijf een soort 
gebruiksmiddel is van een volk ver weg,  
het denkvermogen ook een gebruiksmiddel was van een ander volk, ook ver 
weg. 
Een van de laatste dromen in het denk vermogen dat ik had was: 
Een veld op een berg, met graan, en een aantal mensen stonden te maaien of 
waren bezig met oogsten, en allemaal lichtbolletjes flitsten over de bergen, en 
een stem klonk "Wij lijven jullie in" 
met nog aanvullende woorden. 
Daarna nadat ik mijn denkvermogen niet meer gebruikte vergat ik dat emoties 
niet bevredigend waren, en werd ik langzaam gelukkiger, maar ook moest ik 
noodgedwongen leren vertrouwen op wat me aangeboden werd aan kennis, en 
kunde. en moest ik leren vertrouwen op wat mijn stemmen me aanreikten. 
Maar herinneringen aan vroeger waren dat er meerdere levens met dezelfde 
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personen speelden, 
Dat er meerdere dimensies waren waar ik mijn familie kende, maar dat ze niet 
overal dezelfde rol hadden. 
In sommige werelden, werd ik door omstandigheden geleidt om me aan zo'n 
zilveren schijf te geven, 
In andere werelden, aan een OpperGod, of een wezen dat bovennatuurlijke 
krachten had, of aan een personificatie van een slecht wezen. 

Er zijn zoveel planeten, zoveel sterren, zoveel zonnen. 
Een van de dingen die mij verbazen is dat leven op klein vlak, leven op groter 
vlak kan veroorzaken, en onderdeel van kan zijn. 
Zo is het ook dat atoomkernen, op planeten lijken, en er om de zon 
verschillende planeten draaien, 
net als dat er om en kern eletronen en neutronen of protonen zweven. 
Zo Klein Zo Groot. 
Maar wat nog bijzonder is, dat is dat mensen op aarde leven. en dat ze daar 
geboren zijn. en dat ze lekker op aarde blijven leven. en ondertussen in hun 
denkvermogen alle luchtkastelen bouwen die maar mogelijk is. al die fantasiën 
zelfs in de ruimte. Want robotromans zijn ook op aarde beschikbaar en hoeft 
niet perse fantasie te zijn. Lees Isaac Asimov maar. 
De hoorn des overvloeds is ook op aarde beschikbaar, kijk maar naar een 
fantasyfilm. 
En wil je dan nog steeds liever in je denkvermogen wonen, dan mag je ook wel 
bezighouden met het redden van verloren gegane wezens. Door er vaak te 
zeggen. Keer terug Keer terug naar je Wezen, Wordt jezelf. 
Dan redt je de levende wezens die verloren zijn in hun geest. 
En dan kan je ook als pauze in je denkvermogen een stralend licht van 
liefdevolle vriendelijkheid voorstellen. 
En als je dan nog werk wil doen, noem dan mantra's als de namen van heilgen, 
wijzen, goden die als goed bekend staan. 
Voor een beetje slaap in je denkvermogen richt je dan op wie je zelf bent, en 
vraag je af wie je ook weer was. 
Op aarde zijn lekkere dingen te koop in de winkels, en vriendschap krijg je 
door iemand te versieren. met slingers het liefst. 
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Maar ook op aarde, zijn dingen soms hard en bitter. Liefdesverdriet als je ooit 
de verkeerde hebt uitgekozen. Werkverdriet, als je baas je heeft gedegradeerd of 
ontslagen. 
en levensverdriet als een dierbare is gestorven. 
En ook is verdriet mogelijk in andere zaken. 
Maar niets zo mooi als het bouwen aan een echt leven, in plaats van aan een 
luchtkasteel in je hoofd. 
en bouw het dan niet naar het plan of het masterplan in je hoofd, maar stel je 
open voor nieuwe invloeden. 
Die je dan opdoet uit de werkelijkheid zelf. 
en is dat niet genoeg, vestig je dan voorgoed, met je aandacht in de 
werkelijkheid. 
Met een been in de tijd, nu, met een been in de ruimte, hier, en met een been in 
jezelf, dat is je eigen ziel 
Een schijnwereld 

Ik dacht laatst, hee ik lijk wel dood. Maar toen zag ik op tafel een echt brood, 
nam een hap en ik leefde weer. 
Was het maar waar dat je dan weer leeft. 
Soms heb je als mens wel eens doodsvisioenen. Je hebt een herinnering dat je 5 
minuten geleden dood neerviel, en het doet zo echt aan. Je ziet de mensen om je 
heen staan, en de ambulance regelen. Je hoort de stemmen overleggen, terwijl je 
een uur later gewoon naar huis gaat, (als het aan het einde van de dag was). Zo 
raak je vervreemd van je leven. 
Leven, wat is dat eigenlijk, leven is dat wel de werkelijkheid die we waarnemen. 
Van stemmen die gaan over dat je overleden bent, tot stemmen over dat je door 
aliens bent ontvoerd. Het zijn natuurlijk voor mensen nare onderwerpen. 
Maar menig mens zoekt wel eens zoiets op in gedachten. 
Maar alleen op uitnodiging, als je zelf de toverstaf in handen hebt, is het leuk. 
Verlies je de controle over je gedachten, of erger nog over je werkelijkheid. 
Dan is er iets vreselijk met je aan de hand. Dan handel je niet meer coherent, 
niet meer consequent, en niet meer logisch. 
Mensen weten dan niet meer waar ze aan toe zijn. Ook weten ze niet hoe ze 
met je om moeten gaan. Als je dan ruzie zoekt, of boos wordt, of problemen 
zoekt. 
En schijnbaar zonder oorzaak, kunnen ze ook niet de oorzaak bij je wegnemen. 
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In zulke gevallen is het heel belangrijk om mensen niet te gaan wantrouwen, 
maar mensen gescheiden te zien van de gedachten, inbeeldingen of hallucinaties 
waar je last van hebt. 
Neem iemand in vertrouwen die je goed kent, die ervoor openstaat, en praat 
regelmatig over wat je bezighoudt. je stemmen, je gedachten.  
Zoals ze met biechten doen, maar dan geen zondes maar gewoon wat je 
bezighoudt. 
Bij zulke nare zaken is dat het enige wat vaak echt helpt. er vaker over praten. 
en ook meer beschrijven wat je dan beleefd. 
Natuurlijk de symptomen zijn te onderdrukken met antipsychotica, en dat is 
zeker ook wel goede medicatie. 
Maar de psychologische manier is om erover te praten. 
Succes! 
Ook voor normale mensen geen straf om meer te praten over hun gedachten. 
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Mystery X 

Soms hebben mensen een deja vu. 
Soms hebben mensen voorspellende dromen. 
Het lijkt alsof de wereld al een keer alles beleefd heeft. 
Er was een ruimtelijk koninkrijk, waar ze de mensen hun opdrachten gaven om 
te vervullen elke dag. 
S'nachts haalden ze er hun dromen vandaan, en beleefden ze allerlei avonturen. 
En overdag voerden ze die voor een deel uit. 
Zoals het collectief onbewuste 's nachts voorbereidt wat er overdag gaat 
gebeuren. 
Maar is het zo gek, als mensen die 's nachts dromen, overdag ook dromen. 
Maar dan in een andere wereld. 
Er is een oud zen gezegde: 
Droomt de mug dat hij mens is, of de mens dat hij mug is. 
zoals bij het ontwaken, word ik dan wakker of val ik dan juist in slaap in een 
droom. 
Soms lijkt het voor mij alsof dit een leven is, maar dan in een grote droom die 
dagelijks doorgaat, bij waar het de vorige dag gebleven is. 
Een droom die veel vriendelijker is als wat ze zeggen de bittere werkelijkheid is. 
Meer licht, Meer warmte. Zonder vechten, Zonder strijd. 
En ook als je anderen aardig bejegent, dan is het volgens ouder heilige boeken 
zo dat ze jou aardig zullen bejegenen. 
Een chinees gezegde: 
Gooi een appel, en er wordt een peer teruggegooid. 
Wie goed doet, goed ontmoet, volgens de christenen. 
Maar of alles echt zo in elkaar steekt. Dat weet alleen de Schepper. Leer dus op 
Hem te vertrouwen. 
Dit doe je door hem dagelijks om raad te vragen, je leven voor Hem open te 
stellen. 
En boven alles, door je te leren loslaten soms, uit je controle structuur die je in 
je denkvermogen op bouwt. en ook inspiratie durft toe te laten van de 
Schepper. 
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Hoe je herkent dat iets van de Schepper is, is een kwestie van beproeven, 
uitproberen, en op een goede manier alleen het goede overhouden van wat je 
toelaat, of wat je zelf in gebed verhoort ziet worden. 
Want ook in de heilige schriften staat dat je het mag beproeven en het goede 
behouden. 
Zo werken wetenschappers ook, ze bouwen testsituaties, en experimenteren 
ermee, en behouden het goede, of wat waar is. En ook wat bruikbaar is. 
Een mysterie, is het als je de Schepper erom vraagt. 
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Schoonheid 

Schoonheid, is ethisch, als het op daden aankomt. 
Schoonheid, is esthetisch als het op mensen aankomt 
Schoonheid is ondoorgrondelijk als het op kunst aankomt 
Maar Schoonheid blijft schoonheid in de ogen van de ziener, 
Schoonheid blijft mooi klinken in de oren van degene die luistert. 
Schoonheid proeft goed, in de smaakvolle. 
Maar Schoonheid is alleen goed, als goedheid er ook in woont. 
Als Schoonheid een diepere bedoeling uitdrukt, 
Als Schoonheid, een goede waarde uitdrukt. 
Als Schoonheid een goed gevoel oproept, een gevoel van verfijnde smaak, dan is 
het een gevoel dat op esthetische schoonheid berust. 
Schoonheid die een gevoel oproept van diepere bedoeling, is een 
ondoorgrondelijke kunst. 
Schoonheid die aardig, vriendelijk zijn, als van een weldoener zijn ethische 
schoonheid. 
Schoonheid, ik verlang ernaar, iedereen verlangt ernaar, jong, oud, en ertussen 
in. Maar ieder in zijn eigen smaak, en beleving. 
Ieder in eigen omgeving, ieder in eigen zoektocht, naar het verlangen dat het 
hart vervult. 
Maar vervulling is niet altijd wat men zoekt. 
Soms zoekt met andere dingne als vervulling, 
Meer genot, tevredenheid, geluk, wijsheid, kennis, eer, roem, winst etcetera. 
Maar leer te zoeken naar de diepere bedoeling achter elke schoonheid, en leer 
om de daden achter de schoonheid te herkennen, en leer om de 
ondoorgrondelijkheid te zien ook in het doorgrondelijke. 

Een Wereld in een Wereld 

Een wereld, begon, als een kern, een atoomkern, die uit een hoger leven kwam. 
De kern was als vaste materie, en was niet zwaar, immers er groeit iets uit in de 
toekomst. 
de kern was met licht gevuld. Immers een wereld is ook licht voor een deel. 
Ik noem de wereld, als een schepping ,als een werkelijkheid. 
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De kern vloog naar een nieuwe ruimte toe, en begon te leven. 
Het gedijde onder de lichtinvloeden van de zonnestelsels die haar licht gaven. 
de kern, werd tot een atoom, met elektronen, neutronen, en andere deeltjes. 
Daarna door de eenheid en de magnetische kracht werd het tot een molecuul. 
De molecuul bouwde zich voort en werd tot een verzameling moleculen. 
Deze verzameling noemde men, een zaadje. Het leefde niet, maar had leven in 
zich. 
De verzameling moleculen, genoemd een zaadje, kon kiezen voor welke vorm 
haar doel werd. 
Een eencellige bacterie, een virus als molecuulformatie, een leidend beginsel dat 
een levend wezen vormt, een cel dat deelt en een lichaam wordt, een 
aantrekkende kracht die energie opneemt. 
Slechts een aanvaardend beginsel dat later in alles zich kan uitdrukken. 
Het had de keuze. Immers het was een molecuul formatie. Die nog tot alles kon 
ontwikkelen. 
Het zaadje was een levend wezen, immers alleen levende wezens kunnen keuzes 
maken, maar ook getrokken door de kracht van de ontwikkeling van de levens 
die vooraf waren gegaan, en de voorouders. Immers elk zaadje komt uit 
voorouders, en heeft voorafgaande levens. Koos het om een levend beginsel te 
worden. 
Levend omdat het intelligent is en anticipeert op wat er gebeurt, en een beginsel 
omdat een eenvoudige stelregel werd gevolgd om zichzelf vorm te geven. 
Het ging hierbij om twee dingen, leven kan alleen bestaan als het zichzelf vrede 
gunt, en zichzelf geen kwaad doet. in al haar onderdelen. En leven kan alleen 
bestaan als het geen vijanden maakt die het levend wezen geen kwaad doen. 
Maar het levend wezen koos als beginsel een kracht die ongehoord was, het was 
geen aanvaarding, het was geen afstoting, en ook geen handelend beginsel. het 
was slechts passief. Het deed niets. 
Het levende deel kreeg geen sturende kracht mee. Dus de eenheid verviel, de 
molecuulformatie viel uit elkaar. en de atoom viel uiteen, en de kern bleef over. 
Vervolgens zweefde de kern onder invloed van licht rond en deed energie op. 
Totdat zij leerde dat passiviteit niet bestond in niethandelen, maar in aanwezig 
zijn en handelen naar wat nodig is. 
Wat nodig is wordt bepaald door wat aanwezig is. 
Wat aanwezig is, bepaald wat er gebeurd, en wat er gebeurd heeft invloed op je 
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eigen wezen. Hetzij door pijn hetzij door genot. 
Dit levend wezen, groeide verder tot klein tot groot, en werd verscheiden. 
Totdat ook het doel vervuld werd, de passiviteit om niet meer tot handelen te 
hoeven overgaan. 
Niet door te blijven zwijgen in daden, maar door de handelingen over te dragen 
aan een superieure macht. 
De lichtende aanwezigheden uit de omgeving kregen zelf bestuur, in het levend 
wezen. 
Licht gaf vorm aan handeling. 
Voeding werd tot levenstaak. 
Niet alleen het levend wezen gaf vorm aan zichzelf, maar ook de voeding 
voedde en gaf vorm aan de levende aanwezigheid. Voeding gaf vorm aan 
handelingen. Vorm gaf daden, maar uit haar bron de voeding haalde zij de 
wijsheid om tot handelingen over te gaan. 
De moleculeformatie herkreeg haar vorm, en mocht opnieuw kiezen. 
Dit maal was zij niet passief, maar koos tot zelfbestuur, tot het aanvaarden van 
het leven. 
aanvaarding, ook van de pijn en het genot. en ondertussen liet zij de 
handelingen over aan het superieure wezen. 
Wat vanuit de oudheid, de macht van de allergrootste is, of het openstellen 
voor inspiratie, of de macht van de spontaniteit. Toen herkreeg de 
moleculeformatie de betekenis van haar bron. 
Zij was Mens, en Mocht Mens worden. 
Zo komt een mens tot ontstaan. 
De wereld begint als atoom, als kern, en komt als wereld in een nieuwe wereld 
tot ontstaan, immers een wereld kan vele vormen hebben. En voor een levend 
wezen is het wezen zelf als een samenwerking tussen velen. vele cellen, vele 
geesten, vele zielen, wisselwerking met de universele krachten, en machten. 
Maar ook in het leven zelf, atomen die hun taak vervullen, en voeding halen uit 
dat wat binnenkomt. 
Maar de Mens, is een ziel die overal vorm aan geeft, en het leven ervaart. 
En het leven is zelf in ieder onderdeel een ervarend wezen. Van hoog tot laag, 
van klein tot groot. 
Het leeft, en mag een Hij of een Zij heten. 
Een mens wordt geboren bij de lichaam geboorte, 
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En wordt herboren als hij of zij zich aan God geeft. 
En wordt wedergeboren als God hem ten hemel roept. 
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Benaming god 

Ik ben een God, want ik doe alles goed. 
Ik ben een strijder, net als god, want die bestrijdt het kwade, 
Ik ben een heelmeester, want ik behandel anderen vriendelijk en handel correct. 
Ik geef mensen inzicht dus ben ik een filosoof. 
Maar ik ben God omdat ik mij aan hem heb overgegeven. 
God is de Almachtige, Alomtegenwoordige, We zijn allen onderdeel van zijn 
Schepping. 
En niet alleen diegenen die christelijk, islamitisch, joods, hindoeïstisch, of 
anderszins gelovig zijn. 
God heeft alles geschapen. Niet alleen mijzelf, maar ook de anderen. Dus heb ik 
ze te behandelen als God zelf. 
God u stond ooit bekend als een grote krijger, die streed voor het Goede. Maar 
u bent meer dan dat, want ook het kwade is door u geschapen. 
God u stond ooit bekend als heelmeester, maar u bent meer, ook de ziekte heeft 
een plaats in uw schepping. 
God, u bent een filosoof, u geeft mensen inzicht, maar u doet meer, u handelt 
door ieder mens. 
God u laat ook het kwade toe in de samenleving. 
god, ook de duivel heeft zich door uw kracht kunnen afkeren van uw wet. En u 
staat het toch toe. 
Nochtans de grootste wet is die van pijn en geluk. Mensen streven naar 
afwijzing van pijn, en streven naar Geluk. 
Dus laten we ook oordelen naar die wet, en voor ieder mens de pijn vermijden, 
en het geluk bevorderen. 
Want ook dat is een wens van de grote Almachtige. 
Dat de samenleving wordt tot een vriendelijke samenleving. 
Een samenleving met zorg voor elkaar. 
Een samenleving die niet alleen tot inzicht komt, maar ook de werken doet die 
intelligent zijn. en streeft naar gelijkheid, broederschap, en vrede. 
Een samenleving groeit door haar bewoners, en niet door haar slaven. 
Laten we daarom iedereen verhogen tot de status van bewoners. 
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barnsteen 

Een pagina over barnsteen, 
De lezer zal denken, wat heeft barnsteen voor betekenis. 
Misschien was het in oude tijden een middel om in een roes te komen, als de 
boom nog leefde en het hars nog zacht was. 
Maar het kan ook gewoon een steentje zijn, een hard stukje plastic. 
Een goed surrogaat snoepje, zonder suiker, zonder smaak. 
je kan erop sabbelen. 
Je kan het in warm water leggen en het water opdrinken. 
Genoeg redenen om er iets mee te doen. 
Maar de vraag is wat is het dat mensen aantrekt om in een roes te komen, of te 
snoepen. 
Een roes heeft een speciaal effect, onvoorspelbaar, onberekenbaar, en 
ondoorgrondelijk, mensen zeggen dat het magie is, of mystiek. Men heeft 
contact met het hogere. 
Of met het lagere het onbewuste of onderbewuste. 
Maar drugs is verboden, en soft drugs heeft geen mysterieuze werking. Maar 
sommige mensen vinden het een bijzonder effect. 
Sommigen zijn verslaafd eraan, en anderen gebruiken het op feestjes. 
Snoepgoed. is lekker, als je tekort hebt aan suiker in je leven. tekort aan 
zoetstof, tekort aan emotionele warmte, dan gaan mensen snoepen. 
Of gewoon omdat ze snoep lekker vinden. 
Snoep is met suiker, of met zoetstof en beiden zijn ongezond. Daarom snoep 
goed, en begin vandaag. 
snoep met fruit of met groente. zoete vruchten, of zoete planten. zomerwortels 
zijn lekker, of appels. mandarijntjes. 
Snoep is ook goed als het natuurlijke grondstoffen heeft, zoals zoethout, en 
ook bepaalde harssoorten. die ook in de natuur voorkomen. 
Een stukje natuurrubber is al een soort kauwmiddel. maar kijk goed uit of het 
niet giftig is. 
Het kan helpen bij stress om te kauwen. want je kan er je agressie in kwijt op 
een zachte manier. 
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en je angst ook. 
Maar wat ook helpt is gewoon te snoepen, en het te beperken, zodat je let op je 
suiker inname of je calorien. Niets is verboden als het niet volgens de wet van 
het land verboden is. 
Snoepen, barnsteen is een middel dat net als zilver in water een werking heeft 
die boven de menselijke geest uitgaat. 
barnsteen is al heel oud, een soort fossiel, dus kan het de ziel wekken tot 
zielsherinneringen. 
de ziel die zielsherinneringen krijgt, gaat zich meestal keren tot licht warmte, 
vrijheid en liefde. 
De ziel die het regelmatig tot zich neemt, in de vorm van geladen water, of van 
het dragen van een barnsteen, krijgt ook herinneringen aan de jeugd. Op een 
goede manier. 
Maar het is natuurlijk misschien onbewezen, en homeopatisch. Maar het blijft 
een mooie gedachte. 
Iedere lezer beveel ik van harte aan een barnsteentje te kopen, het te reinigen 
met niet kokend water(als het al consumentenprodukt was) en het te gebruiken. 
Maar pas op slik het steentje niet door. 
En bent u in de gelegenheid en heeft u genoeg tijd, leg de barnsteen in de zon, 
en draag het dicht bij u of leg het onder uw hoofdkussen. 
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Religie:Hindoeisme 

Eer aan de Allerhoogste, 
Staat in de isa upanishad. 
Die Allerhoogste is zonder naam. 
Begeer niets, en eis niets op. 
Dat zijn hele wijze lessen, en wens honderd jaar te leven. 
Maar een ding is het belangrijkste om de naam van de goden in de mond te 
nemen, de hele dag door. 
bij het danken voor het eten, bij het aanbidden van de offers, bij het brengen 
van de geloften, bij het beginnen van de dag, 
Bij het vallen van de avond. 
De beste religie van de wereld is die de almachtige aanbidt, en in gandhi kwam 
dat goed tot uiting. 
Hij aanbad de Almachtige als Rama, een naam die een profeet of incarnatie van 
God inhield. Maar hij putte zijn kracht en moed om burgerlijk ongehoorzaam 
te zijn eruit. 
Zo putten dagelijks velen uit hun geloof, hun bron die in de indiase goden rust. 
Maar offers en dank zijn niet de enige rituelen, ook doop en inwijding horen 
erbij. 
doop bij de geboorte, van de overeenkomstige kaste, inwijding in de heilige 
draad, als men heilig wil worden. 
Zo ook zijn er diverse levensstadia, die ieder hun eigen kenmerken hebben. 
Onderwijs, met Celibaat, Huwelijk en Werk, Ouderdom en Wijsgerigheid. 
Maar sommigen kiezen voor een leven lang Wijsgerigheid. 
Maar ieder mens is volgens zijn natuurlijke voorouderafstamming geboren in 
omstandigheden die een bepaalde functie bepalen. En dat bepaalt je toekomst. 
Althans totdat de technologie haar opmars deed, want met de sociale media 
verdwijnen de sociale kasten ook waarschijnlijk. 
Paria's zijn uitgestotenen, ze verdienen speciale aandacht. Om geholpen te 
worden door hen die kastenrijk zijn. Die in een hoge kaste leven. 
Brahmanen zijn de hoogste kaste, omdat zij afstammen van mensen die 
brahman eerden, maar ze zouden zelf ook de eigen oprechtheid behoren te 
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vinden om Brahman tot diep in hun hart toe te laten. Of te ontdekken wat 
Brahman voor levende kennis aan hen kan geven. 
Ook andere kasten zijn nodig om de samenleving van haar sociale structuur te 
voorzien. 
Ook uitgestotenen zouden een kans op leven behoren te hebben, en het zou 
geen erfbare kaste behoren te zijn maar puur gebaseerd op misdrijven die 
gepleegd zijn, zoals overspel, en moord, en criminaliteit. 
Want dat is de natuurlijke straf die op erge misdrijven staat. Al is het een wrede 
straf en is onderwijs over de wet, en over de gevolgen van misdrijven beter. 
Aanbidt de Allerhoogste ,als u rijk wil worden, 
Aanbidt de Allerhoogste, als u voorspoed wil. Het wordt in Heilige boeken 
beloofd. 
Beproef de Heiligheid van de boeken door ze toe te passen, en ze de eerlijke 
kans te geven. 
Eer uw voorouders door hun kaste te waarderen, en ze te bezoeken in hun 
offerplaats. Hun huis die u ge-erfd heeft, of een foto, of door de goden die zij 
aanbaden om hulp te vragen. 
Ten zij u geen antwoord krijgt van die goden. Dan kunt u zich beter wenden 
tot Goden die wel antwoord geven. 
In sommige boeken wordt ook Krsna genoemd als een Almachtige, die met een 
splinter de Schepping onderhoudt, Leer hem kennen als de wagenmenner van 
Arjuna, de onzichtbare leiding van Hem, die de oorlog won, en die elke 
onzekerheid tot rust bracht, en ook met zijn kennis de tactieken van de vijand 
overwon. Leer hem kennen als de demonendoder, en als de verwoester van de 
wereldslang, de slang die de duivel was. 
Want ook in ieder mens huist een wereldslang, die door gedachten de mens in 
zijn greep houdt. De machtige doder van Vritra. 
Leer Vishnu kennen als de Man die meerdere armen had, en kennis had van de 
Schepping, en ook de grond ervan doortastte, en onder andere de redder was in 
een aantal wereldrampen. die omvang hadden van een universum. 
Leer Brahma kennen als de eerstgeborene, die na de schepping alhier geboren 
werd, en de verlichting ,de moksha bereikte, en zo werd tot een licht voor velen. 
Leer shiva kennen , als diegen die inde mahabharata de enige was die de 
machtige zoon van arjuna leerde vechten, of was het een andere held die leerde 
vechten. met pijlen die tot in de milimeter op kilometers afstand hun doel 
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troffen. 
Maar leer bovenal Brahman kennen, niet als wezen, ook niet als macht, maar als 
de werkelijkheid zelf. Leer een te worden met Hem, en leer aanwezig te zijn 
zonder oorzaak, zonder gevolg, en leer door te ervaren. 
Door ervaring wordt men wijs, en door niet handelen bereikt men handelen. 
Want wie niet handelen in handelen ziet, en handelen in niet handelen is 
waarlijk een meester. 
En wie zich oefent in de deugden, de geloften brahmacharya, zonder afkeur 
voor vrouwen, maar met de eerbied als vrouwen jonger dan jouw als dochter, 
van gelijke leefitijd als zuster, en als ouder dan jouw als moeder, Dan leer je 
waarlijk de Schepping dienen, zonder baatzucht op de gevoeligste punten. Die 
van de diepste behoeftebevrediging. 
Leer door je te oefenen in de wijsheid die je ouders hebben, en die je 
grootouders bezitten. En leer van hen de wegen die je in elk geval behoort te 
gaan. 
Leer van hen in de jeugd door eerbied voor ze te hebben, en gehoorzaam te zijn, 
ook als ze vragen je eigen wijsheid te ontwikkelen, doe dat, en vraag hen je 
dingne uit te leggen. Maar vereisen ze onverbiddelijke gehoorzaamheid door 
bevelen op te volgen. Doe het dan ook, want de cultuur bepaalt de normen en 
waarden, en de traditie bepaalt hoe men met elkaar omgaat. 
In de volwassenheid staan er verschillende wegen open. Het dienen van een van 
de goden, met offers, met rituelen, of zwervend, zonder huwelijk zonder huis, 
of met tempel, of met huis. Of door te huwen kinderen te verwekken, en voor 
de wereld te zorgen. Ook voor de armen als ritueel voedsel en behuizing te 
hebben. Want die horen bij de wereldse plichten. 
Kies voor een goed leven in eerbied voor de traditie die je ouders eerbied 
betoonden. En ben je geen man maar een vrouw, dan geldt hetzelfde maar mag 
je man en vrouw in dit artikel omdraaien. 
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Religie:Christendom 

Liefde, 
Liefde, 
Liefde, 
Heb uw medemensen lief, 
Vrede, 
Vrede, 
Vrede, 
Vrede zij ulieden, 
Vraag en u zult antwoord krijgen, 
Klop en u wordt opengedaan, 
Bidt en ontvang, 
Een drievoudige belofte die de enige is in alle heilige schriften die zo duidelijk 
is gesteld. 
Maar of wij haar moeten vragen aan Jezus Christus of aan God de Vader is niet 
duidelijk, 
En of Jezus Christus een man was, met een grote geest, 
Een almacht, of een grote macht, 
Of dat God een grote macht was, of een astronaut, die aliens in dienst had. 
Dat blijft gissen, 
Maar in de Heilige Schrift wordt hij beloofd als Herder, 
En herders waren geen vechters, en waren geen hoflieden. 
Maar eenvoudige mensen, die hart hadden voor hun vak. 
Het was een laag beroep, want het was niet eervol om net als de boeren met vee 
om te gaan. 
Maar de herder, die hoedt zijn schapen, en doet het goed. 
Want zijn slinger is in zijn hand, en zijn kogels treffen doel. 
Zo verslond David goliath, door een steen tegen zijn hoofd te keilen. 
Maar was het Salomo die de wijsheid uitvond, en spreuken bedacht. 
Zo is het Jezus Christus de man die herder werd, van vele mensen. 
Goed en Slecht, maar ieder schaap zwart of wit krijgt een plaats in de kudde. 
En ieder levert melk, en wol. zwarte en witte wol voor een kleurig kleed, 
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en melk voor de lammeren en kleine kinderen. 
Want volwassenen drinken water, en mout, 
Maar kinderen drinken melk als ze klein zijn, of als ze ouder zijn ook als ze 
ziek zijn. 
Maar schapenmelk, wordt ook kaas, en is houdbaar en goed voor de 
gezondheid. 
Zo heeft een schaap genoeg voor een familie, 
en een kudde is genoeg voor een stad. 
Maar dat is een argumentatie die gebaseerd is op gedachten. 
Kies ervoor om de Goede Herder te dienen. 
In andere religies is hij niet bekend. 
In de islam is een profeet geweest Isa, maar hij had geen bijzondere krachten, 
In het hindoeisme is hij niet bekend geweest, 
In het Boeddhisme is hij niet bekend geweest. 
Maar in het Christendom, 
Haalde hij vis binnen met netten tegelijk voor Petrus en de anderen. 
En betaalde hij in baar goud de belasting. 
Hij at veel en dronk ook , maar toch bleef hij rein. 
Dus kies voor een religie, en wil je in dienst zijn van een hogere macht. 
Bied je aan Jezus Christus aan. en vraag wat je voor Hem kan betekenen. 
Want op de markt stonden de arbeiders, en iedereen werd aangenomen. 
En aan het einde van de dag, kreeg iedereen evenveel. Dus rechtvaardig loon. 
Als je laat begint, krijg je evenveel. Maar werken in de wijngaard is altijd in trek, 
Als je weet dat wijn voor geluk staat, en druiven voor de oogst. 
Iedereen mag helpen te oogsten in de wijngaard die voor iedere nazaat geluk 
oplevert,  
en voor jezelf een overgetelijk leven. 
Wie niet tegen mij is, is voor mij, staat in de bijbel. 
En doop u in de Heilige Geest, door u volledig te geven. 
Ik geloof in u Met Hart Ziel en Verstand en uit heel mijn Kracht. 
Een teken dat alle gelovigen dragen. die echt van binnenuit zich overgeven. 
Want als je durft, durf je dan aan die goede kracht over te geven, die door je 
heengaat als je je overgeeft aan de drie-eenheid, God de Vader, Heilige Geest, 
en Jezus Christus de Zoon. 
De messias. De beloofde. De wonderbare raadgever, De vredesvorst, de Sterke 
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rots. 
Wil je dat je vijanden gezegend worden, geef je dan helemaal aan deze man, 
Jezus Christus. 
Wil je dat je zelf gezegend wordt, geef je dan helemaal aan de grote onbekende 
god, Jezus Christus in de drie-eenheid. 
Maar ben je niet zo avontuurlijk, 
begin dan met zachtjes te kloppen, of met vragen, kleine vragen, domme vragen, 
Het maakt niet uit, Jezus Christus heeft overal antwoord op. 
En ken je dan het spreekwoord Jezus zeg. 
dan weet je dat het vroeger geen spottende uitspraak was, of stopwoord, maar 
dat het een kort gebed om hulp was. Die echte gelovigen ook gebruiken 
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religie:Islam 

Allāhu akbar 
Ik schrijf in het nederlands, maar om te voorkomen dat mensen mij verkeerd 
begrijpen doe ik de uitspraak hierboven toch. 
Maar ik doe hem met een andere bedoeling dan iedereen die gelooft in de islam. 
In de islam zeggen ze dat Allah de grootste is, dit weerspreek ik niet, maar ik 
nuanceer het. 
Als ze met allah de almachtige, alomtegenwoordige Schepper bedoelen is hij de 
grootste, Want met welke vinger, en welke tong je naar hem wijst maakt niets 
uits om zijn grootheid te bezingen. Maar worden er lagere wezens mee bedoeld, 
wezens die niet voldoen aan de almacht of zelf een bron hebben die hoger is, of 
gemaakt door een andere bron dan zichzelf. Dan is het niet de gene die ik 
aanbidt. 
Ik kies om niet de religie de islam te volgen, maar het woord islam te volgen 
maar dan in zijn mystieke betekenis. namelijk overgave, het betekent alleen 
overgave omdat de almachtige zonder naam genoemd wordt, en je aan het leven 
overgeven, of aan het onbenoembare, dezelfde functie heeft. 
Islam, islamiet ben ik niet. Maar ik erken wel dat het een religie is met zekere 
grond van aanbidding en kennis, en ook wijsheid. 
Religie is een begrip dat vorm krijgt door wie haar gebruiken, maar religie is 
ook een woord om aan te duiden dat we verbinding zoeken met onze bron. En 
voor veel mensen uit het oosten is de profeet mohammed een bron. Een bron 
die ze dagelijks inspireert, zijn woorden, zijn gedachten, zijn daden. 
Mensen die zoeken naar hun eigen bron, kunnen het beste in hun eigen 
taalgebied, van hun moedertaal zoeken. Of in hun bekende familietradities. 
Maar wat nog het beste is, zoek niet op aarde, maar in de hemel, door de 
alwetende te aanbidden, en dagelijks met Hem te praten. En kies er ook voor 
om dagelijks je aan de alwetende aan te bieden, om Hem te dienen. 
De Islam, is de grootste in bekeringsijver, immers volgens sommige passages in 
de koran mogen ze heidenen ombrengen of straffen. Maar in de betekenis van 
religie zouden ze de barmhartige erbarmer ook op heidenen moeten toepassen. 
Want heidenen hebben niet altijd kennis van tegen wie ze praten, of met welke 
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normen of waarden ze spotten. En waar ze tegen vechten. 
De Islam, ik neem een risico met dit stuk, en ik hoop dat mensen mij er niet om 
zullen straffen. Want ik geloof in dezelfde Almachtige, als iedere religie volgt 
of hoort te volgen. 
De Islam, ik kies ervoor om ze hun plaats te hunnen op Aarde, naast alle andere 
religies. Maar net zoals het christendom waar heidenen bekeerd moeten worden, 
en er in het verleden straftochten zijn geweest, of beter gezegd kruistochten. 
Veroordeel ik iedere wettelijke strafbare misdaad. Want de landswetten zijn 
hoger dan religieuze wetgeving. 
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Instrument 

Een instrument, is zonder intelligentie, 
een slaaf is met simpele intelligentie die bevelen opvolgt, 
Een dienaar is begiftigd met intelligentie. 
Een dienaar krijgt betaald, draagt verantwoordelijkheid, maar is onder 
supervisie van de meester. 
Kies dus om een beroep aan te gaan die je wil. 
Voor de Alomtegenwoordige als je alles wil dienen, 
Voor God als je alleen het goede wil dienen, 
Voor Jezus Christus als je je medemensen wil dienen, 
Voor je voorouders als je je familie, en de wereld wil dienen, 
Voor je zelf, als je eigenwaarde je motief is. 
Maar kies overeenkomstig je verlangen, want dat geeft je weg aan en je roeping. 
Wees eerlijk en oprecht, en maak geen misbruik van je keuze door hem uit te 
spelen tegenover anderen, 
Wees bescheiden over je keuze, en laat de gevolgen zelf komen, en nodig ze niet 
zelf. 
Wees niet trots over je keuze, je keuze zal zichzelf bewijzen als het vanuit een 
goede kracht is, en als het een goede macht aanspreekt. 
Blessed be thy self, thy family, thy forefathers, thy world. 
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Spiegel 
De Spiegel, laat alles zien wat je zelf niet ziet over jezelf. 

Je uiterlijk, Hoe je lichaam eruit ziet. 

Maar wat zou het zijn als je ook je innerlijk op de spiegel zou zien. 

Spiegelen, is een werkwoord waarbij iemand je lichamelijke houding en handelingen 

imiteert en terugtoont. Hierdoor kan je over jezelf zien wat je nare gewoontes vind, of 

wat niet goed is. 

Spiegelen op innerlijk niveau is moeillijker, je gedachten worden niet door een spiegel 

beoordeeld op nut of intentie. 

Maar gedachten, kan je wel zelf een classificatie geven. Oordelen heb ik een goede of 

slechte gedachte. 

Je innerlijke houding, daarvan weet je wel of die goed of kwaad is. 

Meestal dat goede mensen, zichzelf afmeten aan een ideaal. 

Net als dat slechte mensen dat doen. Alleen vergelijken ze het met een ander ideaal. 

Kies je ideaal dus met zorg. 

Liefst een ideaal persoon die de samenleving veel goeds heeft gebracht. 

Leer kinderen daar al over oordelen, zodat ze niet blind afgaan op wat leeftijdgenoten 

voor ideolen hebben. 

Als voorbeeld; christenen nemen Christus als ideaal, of ideool. 

En criminelen kunnen bijvoorbeeld vinden dat een topcrimineeel hun ideool is. 

Maar dat is wel een schadelijk ideool. Immers de wet geldt voor iedereen. 

En de wet breken betekent kans op strafwetgeving. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=552
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Orde van lemniscaat 

In de orde van de Lemniscaat, 

Zijn mensen opgenomen, 

Als zij geen verandering aan hun lichaam toestaan, qua dna, qua machine, qua comuter. 

verandering van dna, betekent elke dnaverandering in de cellen van het lichaam. 

Zodra er een medicijn is toegediend wat het dna verandert. 

Of zodra er bij geboorte dna wordt verandert. 

Is er geen lidmaat van de Lemniscaat mogelijk. 

Als mensen, een machine aan of in hun lichaam hebben, die lichamelijke functies 

overneemt, 

of extra lichaamsfunctionaliteit geeft is er geen lidmaat meer van de lemniscaat 

mogelijk. 

Als mensen, extra kunnen, of vervanging van functies van de mens door een computer 

toevoeging in of aan het lichaam dan is er geen lidmaat meer mogelijk van de 

Lemniscaat. 

Lidmaat zijn van de Lemniscaat is dus. 

Een lichaam van conceptie tot ouderdom, of tot het huidige moment zonder 

verandering van dna, 

zonder toevoeging van machine, of vervanging van functies door machine. 

zonder toevoeging of vervanging van functies door computers. 

Lemniscaat, staat voor mensen of wezens die hun originaliteit hebben behouden. 

Lemniscaat, staat voor een werking op de zeer lange termijn, waarbij de principe wordt 

gehandhaafd dat de natuur een zelfhelend vermogen heeft, niet voor het individu maar 

voor de menselijke soort op lange termijn. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=549
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Kapitalisme en collectief 
Iedereen die een beroep heeft, werkt voor loon. 

Werkt voor salaris. Waarmee diegene weer voedsel, onderdak of andere dingen kan 

bekostigen. 

Een nieuw systeem is dat naast het kapitalistisch en commercieel systeem 

er een systeem is gebaseerd op collectiviteit. 

Met dat systeem zouden mensen kunnen kiezen tussen enerzijds werken voor het 

kapitalisme als instituut en anderzijds voor het collectief. 

Alles dat voor het collectief wordt gedaan, is gratis beschikbaar voor iedereen. 

Mensen kunnen zelf kiezen hoeveel tijd ze aan het ene of het andere besteden 

(kapitalistisch instituut of collectiviteit) 

Alles dat voor het collectief wordt gedaan, in principe ongelimiteerd, is weer vrucht 

voor hen die van het collectief leven. In principe toegestaan voor iedereen 

En diegenen die hun arbeid ten gunste van het collectief leveren, hebben dus ook recht 

om uit het collectief te betrekken wat ze nodig hebben. 

Het voordeel van dit tweedelig systeem is dat, 

de normale regering en arbeidsverdeling niet meteen wordt vernietigd. Maar geeft 

individuen de keuze hoe zij willen leven. 

Er zullen altijd mensen zijn die voor het ene of het andere kiezen. Maar met zo’n 

tweedelig systeem is het als een tweestrenging koord, dat minder snel breekt dan een 

eenzijdige vorm. 

Kapitalisme, is zoals de encyclopedie het zegt. Een systeem van bezit, vermogen, loon 

en dergelijke. 

En een collectief is een theoretische vorm van organisatie waarbij alle middelen door 

alle indiviuduen gelijkelijk worden geproduceerd en geconsumeerd. 

Kapitalisme, als ene zijde voor mensen die ambitiegericht zijn, en collectiviteit voor 

mensen die compassie gericht zijn. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=546
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Armoede zou door deze staatsvorm worden teruggedrongen, met als beperking de 

wensen van de arbeiders. 

Ziekte zou door deze staatsvorm worden teruggedrongen, immers er zijn altijd 

doktoren en wetenschappers die zware pijnen of lijden willen genezen of beperken. 

Collectief. Collectiviteit 

Kapitalisme. kapitalistisch instituut. 
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Regenboog technologie 
Regenboog technologie, 

is een organisatie of maatschappelijke groepering, 

die van alle bekende technlogien, 

de patenten opkoopt en er publiek domein van maakt. 

Publiek domein enerzijds door de uitvinder een vergoeding te bieden. Waarop zij het 

publiek domein maken. 

Of door de patenten op te kopen, en vrij gebruik van de technologie toe te staan. 

Deze manier van openbaarheid van technologie, 

Geeft de landen, de burgers, een volledige vrijheid om zicht te scholen in deze 

technologie, 

of er gebruik van te maken ten einde er een technologisch peil van te creeren binnen de 

mondiale samenleving. 

Als deze organisatie zou bestaan, zijn de financiele middelen afhankelijk van welke 

waarde er wordt toegekend aan deze organisatie. 

Het woord regenboog, staat voor de vrede die door harmonie wordt verworven. 

Vrede komt onder andere ook als gevolg van afwijzing van uitverkiezing. 

Als uitvinders hun uitvinding verkopen aan commerciele instellingen wordt het een 

selectie van mensen die er toegang toe heeft ( de prijs van het produkt in de winkel) 

Als deze regenboog organsiatie het verkrijgt, is het publiek middel geworden. 

Waarbij er geen oorlog kan ontstaan, immers iedereen heeft toegang tot dezelfde 

technologie. 

Het is als analogie als het geheim dat nooit verklapt werd, het werd aan iedereen vertelt 

en niemand kwam op het idee dat het een geheim was. 

Wat bekend wordt bij de grootst mogelijke groep met de minste mogelijke prijs, en 

met de grootst mogelijke resultaten is onderdeel van efficientie, effectiviteit en 

doeltreffendheid, 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=544
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regenboog technologie. 

als voorbeeld. 

Als laser technologie bij iedereen bekend zou zijn. 

Zouden landen geen speciale voordelen hebben bij het gebruik ervan. 

Immers tegenstanders hebben dezelfde toegang ertoe. 

Als dan de kunde of talent van diegene die de technologie benutten de waarde wordt 

van wat er gebeurt is er geen speciale voordeel. 

Regenboog technologie. 

Door publiek toegang tot technologie, verkrijg je ook meer nieuwe uitvindingen, 

immers als het vrijelijk bestudeerbaar is, zijn er meer wetenschappers die er aanvullende 

ontdekkingen mee doen. 
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Orde van de Cirkel 
De orde van de cirkel, 

het heeft als kenmerken; 

hernieuwbaarheid van grond en natuurlijke bronnen. 

Dat betekent dat binnen de totale gebruikstijd of looptijd, 

de bron hernieuwd behoort te zijn. 

Bijvoorbeeld als een meubel twintig jaar meegaat. 

Dan is de natuurlijke bron ‘hout’ binnen twintig jaar weer op hetzelfde niveau voor de 

oogst van het hout voor de meubel. 

Als bijvoorbeeld voedsel, ‘graan’ een jaar lang meegaat. 

dan hoort het graan diezelfde tijd weer op dat niveau te zijn. 

Dit geldt niet alleen voor gekweekte planten of ander materiaal 

maar ook grondstoffen uit wilde natuur. 

Ook als bijvoorbeeld aardolie wordt gebruikt, 

wordt de grondstof weer hiernieuwbaar gemaakt zodat er binnen de tijd van gebruik 

weer dezelfde hoeveelheid is. 

De cirkel betekent als grondstof dat het binnen de gebruikstijd weer op hetzelfde 

niveau wordt gebracht. in theorie is het dan opnieuw gebruikbaar met dezelfde 

hoeveelheid. 

De orde van de cirkel betekent als technologie, 

Alles dat geen grotere schade doet aan alles dan het binnen de gebruikstijd hernieuws 

of geneest of repareert. 

De orde van de cirkel betekent in kennis. 

Dat binnen de gebruikstijd, dezelfde hoeveelheid kennis opnieuw kan worden 

onderwezen. 

En bij het gebruik van die kennis er binnen een vastgestelde tijd, dezelfde kennis kan 

worden toegepast. Met hetzelfde resultaat. (als er voordeel is uit deze technologie) 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=540
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De orde van de cirkel betekent bij opvoeding of verwekken nageslacht. Dat ze binnen 

een generatie dezelfde kennis behoren te verkrijgen als de vorige generatie. 

De orde van de Cirkel betekent een hernieuwbaarheid binnen de gebruikstijd. 

Deze theorie toegepast op elk levensthema. toegepast naar algemene oordelen. 
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Energie 
Energie, 

bij afspraak is het brandstof voor motoren, 

bij afspraak is het bouwstof voor gebouwen. 

bij afspraak is het voedsel voor mens en dier. 

Energie, 

het staat in verhouding tot vaste stof of vloeistof. 

het staat in verhouding tot gas en plasma. 

Energie. 

Wij geven het een meetbaar begrip mee. 

Sommigen zeggen Watt, Joule, of pk. 

Energie, 

Het is een vorm van materiaal dat gebruikt wordt, 

om menselijke arbeid te vervangen door een automatisch machine. 

Energie. 

Het is een vorm van brandstof die bij afspraak verhandelbaar is. 

Energie in licht heet fotonen. 

Energie in elektriciteit heet elektronen. 

Energie in molecuul, wordt vaak een suiker of aardolie variant genoemd. 

Energie in materiaal, is de bron van arbeid. 

Energie, om te creeren is er rust nodig. 

Energie, om te bewerken is er doelmatigheid nodig. 

Energie, om te veranderen is kennis nodig. 

Energie. 

De mens leeft van water en brood als hij in de gevangenis zit. 

De mens leeft van taart en wijn als hij in het koningshuis zit. 

De mens leeft van wat het land geeft, als hij een normale status heeft. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=537
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Energie. 

Om nieuwe vormen uit te vinden, is afhankelijk van de gevestigde orde. 

Energie, 

Als machines met glucose worden gevoed, is het een betere bron als dat aardolie uit de 

grond komt. 

Als machines met zonlicht worden gevoed is het een betere bron als dat gas of 

steenkool uit de grond komt. 

Als machines met windenergie worden gevoed is het een betere bron als diep gedolvens 

materialen. 

Energie voor de mens, 

Is het beste wanneer het zonder permanente schade wordt verworven. 

Immers de mens heeft van dag tot dag energie nodig, en als het elke dag regenereert 

zou het beter zijn. 

Energie. is voor mensen een begrip. 

Maar energie is op zich zelf alleen een begrip als het blijft bestaan. 
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Paradijs 
In het paradijs staan twee bomen. 

De ene is de boom van het leven. 

De andere is de boom die kennis geeft, 

De mens is als een vogel die tussen die twee bomen leeft. 

De ene keer eet hij van de boom van kennis, 

En hierdoor verkrijgt hij de kennis om wetenschap te beoefenen. 

Zo leert hij kennen hoe hij moet schrijven, rekenen, methodes en technologien 

beheersen. 

De andere keer eet hij van de boom van het leven, 

En voor korte of lange tijd is hij verzadigd. 

De boom van kennis, is als een boom die als vruchten de diverse kennisbronnen bevat. 

De boom die kennis geeft, is als het aanleren van kennis. 

Door het denken, leert men kennen wat goede en kwade wegen zijn. 

Daardoor krijgt de mens de keuze, wil hij kwaad doen, wil hij goed doen. 

Door de vrucht te eten die kennis geeft. Leert de mens dat hij geen perfect wezen is. 

En perfectie, brengt tot schaamte. En schaamte wordt bedekt. 

De boom van het leven, is als het leven. En door het leven verkrijgt men verzadiging. 

Immers een brood die eenmaal gegeten is, verzadigd tot aan de volgende maaltijd. 

De boom van het leven. Is als tevreden zijn met wat het leven biedt, 

zonder extra kennis te willen hebben. Immers het leven geeft elk moment wat nodig is 

om te leven. 

De boom des levens. is het leven zelf. 

De boom van kennis. is de kennis die men verkrijgt. 

Die zicht geeft op aanvaardbaar of afwijsbare zaken. 

Die voor ieder een andere weg aangeeft, en de verdeeldheid tussen mensen brengt. 

De boom van het leven. Gun het een ander, Gun het jezelf, immers het geluk ligt niet 

in de kennis, maar in het leven. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=531
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Crulis 
Heel lang geleden was er een regio, in de wereld, die een bepaalde grote had. 

In die regio, regeerde er geen koning, geen keizer en geen president. 

Het was een vrijplaats voor iedereen die weigerde een regering en wet te hebben. 

In die regio, was het zonder wet, zonder gebod. 

Immers zo dachten ze in die tijd. als mensen geen regering boven hen willen hebben. 

Hebben wij niet het recht hun een plaats te verbieden. 

Dus in een bepaald land, 

was door blokkade en hekwerk een regio afgepaald. 

Waar iedereen die geen wet erkende kon wonen. 

De vrijplaats, was een middel voor iedereen die geen normaal leven wilde, 

te kunnen wonen. 

Wapen en drugs handel. Was er een normale aangelegenheid. 

En andere vormen van kwalijke zaken, vonden er ook plaats. 

Iedereen die wel bescherming wilde, en toestond dat er mensen boven hen in de 

hierarchie beslisten over hun leven, mocht in het land wonen waar er regering was. 

Zo was iedereen binnen de voorkeuren die ze hadden, een beetje tevreden met wat ze 

hebben. 

De vrijplaats. Een plaats waar criminaliteit een gewoonte was. 

Deze vrijplaats werd Crulis genoemd. 

Immers er vond veel aan wrede dingen plaats. 

In een land een afstand ervandaan was het koninkrijk, dat iedere burger, bescherming 

bood. 

Zoals in onze tijd, politie en defensie de burgers beschermen was het in dat land ook. 

In dat land, was de gedachte, Wat een burger individueel niet kan, kan een groep 

misschien wel. 

Dus werden er groepen mensen aangewezen om de burgerbescherming te bieden. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=529
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En een groep mensen die kinderen onderwijs gaven. 

Zo was er voor iedere wens, die iedereen, of een grote groep mensen hadden, een reden 

om er een collectief uitvoering van te maken. 

Dit land, werd welvarend, immers door samenwerking, en samenleving, en een toestaan 

van wet en hierarchie, komt een land tot welvaart en voorspoed. 

Ieder mens die toestaan onderdeel te zijn van een groep, 

toestaat een onderdeel te zijn van de hierarchie, 

toestaat niet alleen van eigen resultaat te genieten, 

Vind in een goed land, een goede plaats. 

Waar de mensen in crulis ,elke dag hun angst hadden de laatste beleven, 

en elke dag vechten voor wat hun wens is. 

Zo hebben mensen in een goed land, 

tevredenheid over hun arbeid, over hun bezittingen, hun plaats op aarde. 
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Heerser van lionesse 
Vroeger in een tijd ver voor de onze. 

Toen technologie ook net zo’n opgang had als vandaag de dag. 

Was er een koninkrijk. Gebaseerd op de compassie die iedereen voelt als 

wetenschap van het lijden niet wordt afgewezen. 

Dat koninkrijk. Was een rechtvaardige heerschappij. 

Een koning, Een koningin. En ieder burger had recht om de koning feedback te geven. 

Zo waren er mensen die de koning een bezoek brachten, 

en zeiden. Bijvoorbeeld de arbeiders die de velden bewerken hebben geen voldoende 

middelen meer. 

De koning die zijn regering aanstuurde zorgde ervoor dat alle vragen, wensen en 

klachten werden behandeld. 

De koning die heerser was gaf zijn naam aan het koninkrijk. Het land Lionesse. 

De koning. die in die tijd veel langer leefde dan wij deze dag, regeerde voor 400 jaar. 

Na driehonderd tachtig jaar, zei hij na korte tijd afstand te doen. Ten gunste van een 

volkgestuurde regering. 

De koning, die iedereen het zijne gunde. De armoedigen woning en brood gaf, 

en de arbeiders kunde door onderwijs gunde. 

En alle anderen ook hun plaats in de regio die voor hen was. 

De koningin die al die tijd aan de koning verbonden was, hield zich bezig met cultuur. 

Cultuur met als verschillende thema’s zowel de muziek, de dans, als de wijsheid en 

wetenschap. 

Kundig in het onderscheid, gaf zij het bevel dat cultuur een goed doel moest dienen. 

De vrede en harmonie in de samenleving. 

De reden die rebellen gaven dat het toegestaan is om haat en wrok in de cultuur toe te 

laten, 

verwierp zij. Immers cultuur hoort het samenzijn in het land te bevorderen. 

En boodschappen van haat, geven geen orde maar chaos. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=526
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De koningin van Lionesse. Een burger vroeg haar, hoeveel ze zou willen opgeven, 

teneinde vrede en harmonie te bevorderen. 

De burger vroeg haar, immers als koningin kende zij geen armoede of beperking, om 

een normaal burger te zijn. En te ervaren wat een burger voelt. 

Zij in haar wijsheid, zag dat zij als koningin geen kennis had van de blik van een 

normaal burger. 

Dus zei zij tegen de koning dat zij voor een tijd tussen het volk ging wonen. 

Zij veranderde haar uiterlijk, en met eenvoudige kleding reisde zij naar een provinie een 

aantal regio’s weg. 

Zij nam arbeid op als kleding maakster, en zij at wat de armoedigen aten, en woonde in 

een hut, zoals voor mensen die weinig geld verdienden. 

Na enkele jaren, toen zij voldoende had ervaren hoe het was. reisde zij terug naar de 

koning, en zij regeerde samen met hem de rest van de periode. Maar de wijsheid dat 

ieder mens alleen zijn eigen positie kent, hield haar aandacht. Door dat zij een tijd 

zonder luxe had geleefd, had zij geleerd dat het wezenlijke niet is hoeveel schatten of 

rijkdom je bezit, maar de rijkdom van arbeid, de rijkdom van cultuur, de rijkdom die 

ligt in het ten nutte zijn van de samenleving. 

Zo gaf zij als koningin, nieuwe wetten waarbij het voor iedere burger, mogelijk moest 

zijn om arbeid te kunnen verrichten en bezig te kunnen zijn ten dienste van de 

samenleving. 

De koningin, naast de wetgeving voor armoedigen, gaf de wet een nieuwe richting, 

namelijk dat ieder mens, toegang moet hebben tot het mogelijk maken, en mogelijk 

laten zijn om een goede bijdrage aan de samenleving te kunnen geven. 

De Koningin van Lionesse. Nadat zij en haar echtgenote afstand hadden gedaan van 

het koningsschap, 

reisden zij door landen, ten einde hun wijsheid als advies zonder kosten en zonder 

uiterlijk vertoon te kunnen geven. 

Moge de wijsheid van Lionesse, in alle regeringsvormen een plaats krijgen. 

De mogelijkheid voor mensen om een goede bijdrage aan de samenleving te kunnen 
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geven. 

Immers het geluk van mensen ligt in de manier waarop zij hun betekenis voor de 

samenleving voelen. 
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Magi Magie 
Vroeger was het een kunst, of een soort van creativiteit. 

Men geloofde vroeger in de aanwezigheid van ongeziene dingen. 

Een kunst was het om door middel van magie, 

objecten te realiseren. objecten te wijzigen. 

Of processen te beinvloeden. 

In deze tijd is het voor velen niet meer mogelijk om uberhaupt iets te doen, 

dat buiten de natuurlijke kenmerken valt. 

Vroeger toen magie nog bestond. 

Werden mensen die magie konden Magi genoemd. 

En toen magie al niet meer bestond, werden zij magiers genoemd. 

en was het meer een fantasie of een gedachteobject. 

Maar de mensen die voor onze tijd nog wel magie konden. 

Wat voor kunst hadden zij, of vermogen om dat te kunnen. 

Ze zeggen wel dat er codewoorden of codesymbolen zijn die een dergelijke 

mogelijkheid voor mensen te openen. 

Door een inwijding in een speciale groep kreeg je codewoorden of een ritueel waarmee 

je dan kracht kon opbouwen, en door wilsbeslissing kon uitvoeren. 

De Magii. Ze zijn als ze bestaan onzichtbaar voor anderen. 

Iedereen met een rationele geest, relativeert die kunde weg. 

Magie, je kan het zonder inwijding niet zelf beoefenen. Immers er zijn bepaalde 

rituelen die je niet kent. 

Ze zeggen wel, als je de geest lange tijd rust gunt, door meditatie, aanwezigheid in de 

werkelijkheid, dat je kracht opbouwt. En die kracht zou door gedachtes na een periode 

rust, 

een effect creeren die door sommigen magie wordt genoemd. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=524
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Moge magie, geen misbruik van krachten veroorzaken. 

Moge magie, alleen de goede intenties veroorzaken. 
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Mens en dier 
Mensen zijn bewuste wezens, 

Kenmerk gevoelens zoals pijn, plezier, angst. 

Mensen zijn bewuste wezens, 

Zoeken naar voeding en veiligheid 

Mensen zijn bewuste wezens, 

Zoeken een partner voor nageslacht. 

Dieren, 

tonen pijn, angst en plezier. 

Dieren, 

Zoeken naar voeding en veilgiheid. 

Dieren, 

Zoeken een paringspartner voor nageslacht. 

Zijn mensen dan een dierensoort. 

Waar ligt de scheidslijn tussen mensen en dieren. 

Als mensen ongeveer dezelfde behoeftes heeft als dieren. 

Zijn dieren dan geen echte bewuste wezens. 

Mensen zeggen dat het verschil is dat mensen kunnen nadenken. 

Maar geeft dat echt voordelen? 

Mensen kunnen depressief worden, hun gedachten zijn dan negatief. 

Mensen kunnen gek worden, hun gedachten zijn dan zonder realiteitswaarde. 

Mensen kunnen hun gedachten soms sturen of bij geestelijke handicap worden 

getrokken naar bepaalde onderwerpen. 

Zijn mensen echt meer waard door hun zogenaamde denkvermogen? 

Ze zeggen wel dat het zesde zintuig, alle kennis en kunde bevat die voor mensen nodig 

is 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=519
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om hun functie te vervullen. 

Het zesde zintuig is dan niet gebaseerd op het denkvermogen, 

Maar is in het lichaam aanwezig. Als gevoel, Als intentie, Als complex gevoel. 

Als mensen intelligent zouden zijn, 

Is hun intelligentie dan gebaseerd op hun lichamelijke kenmerken en functies. 

Of staat het los van het fysieke lichaam en is het het denkvermogen. 

Is het lichaam van de mens, dan dom, dierlijk, instinctief. 

Of is het lichaam van de mens, door onderwijzing in staat tot complex gedrag. 

Of is het lichaam van de mens, de oorzaak van liefde en verdriet. 

Mens, gedachte intelligentie, of lichamelijke intelligentie. 
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Programmeren met DNA 
DNA als de bouwsteen en programmeertaal van de beweeglijke wezens. 

Door het aan of uitzetten van dna partikels in de cellen, verkrijg je kenmerken die in 

uiterlijk soms zichtbaar zijn soms niet. 

Door DNA in kaart te brengen, is het mogelijk om in de toekomst. 

Te programmeren met DNA. 

Dieren die licht geven, dat is al een bereikt punt. 

Planten en dieren met speciale kenmerken. Uithoudingsvermogen of kracht. 

Het zou al mogelijk zijn. 

Maar of mensen dna selectie en conversie toestaan op hun lichaam. 

Dat kan alleen als er bepaalde noodzaak voor is. 

Net als de conducteur het gevolg is van zwart rijden, 

Zo is dna selectie misschien een gevolg van zwakke of slappe wezens. 

Waarbij ze op die manier toch kracht of gezondheid kunnen krijgen. 

Wij weten als wetenschappers wat dna doet, 

Maar wij weten het niet, voor veranderingen en een onderzoek ervoor over langere tijd. 

Er zijn geen dnaonderzoeken, die kijken of veranderingen in het dna na twintig jaar of 

langer nog wel zo gezond zijn. 

Programmeren met DNA, 

Op huisdieren zou het voor sommigen aanvaardbaar zijn, 

Op koeien of ander beesten voor melk of vleesverschaffing vinden wij het misschien 

niet echt 

goed. Maar zullen wij wel accepteren als er reclame voor wordt gemaakt. 

Maar dnaverandering op mensen. 

Kies jij je baby uit met kenmerken, 

De volgende dag een spuit in je arm, 

en een aantal maanden later ben je blij met je bestelde baby. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=517
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DNA verandering, 

Spartanen deden al aan selectie. 

Alleen de sterke en gezonde babies overleefden het. 

DNA mogen wij als mensen onze originele kenmerken en programmering behouden. 

Immers korte termijn voordelen , zijn voor de lange termijn niet altijd gunstig. 
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Levens programma 
Laadt de juiste software op de schijf, 

en geniet van jarenlang gebruik van de opties die je wilt. 

Laadt de juiste software op de schijf, 

en je bent veilig voor alle risico’s of aanvallen. 

De eerste zou een kantoorsuite kunnen zijn, 

waarbij je documenten, informatie zicthbaar maakt en bewaart. 

De tweede is een veiligheidsprogramma, 

antivirus, antispam of dergelijke. 

Maar of je iets kan installeren hangt ervan af of de hardware de programma’s 

ondersteunt. 

Zo is software voor een windows computer anders gecompileerd dan software voor een 

apple mac. 

Heel vroeger was software een programma die in codetaal geheugenadressen 

overschreef of simpele berekeningen uitvoerde. 

Maar als we overstappen van minerale computers naar andere structuur voor 

computers. Zoals organische basis. 

Dan is het programmeren ervan veel moeillijker, en fout gevoeliger. 

In deze tijd zitten wij aan het maximum van minerale computers, en zijn de echte 

wetenschappers al bezig met de overstap naar organische computers. 

Deze organische computers werken niet met programmacode die per regel wordt 

ingevoerd. 

Maar is een black box waarbij de software wordt geprogrammeerd door de input en 

outputvereisten door een simultaan programma te sturen. 

Door voldoende voorgeschreven input en output leert de organische computer hoe het 

moet of behoort te functioneren. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=515
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Organische computers, heel simpel. Zijn cellen die gekoppeld zijn waarbij het niet 

codegevoelig is, geen code die oorzaak is van de output, maar is het een levend 

organisme dat niet berekent maar simuleert wat de uitkomst behoort te zijn. 

Organische computers, over ongeveer twaalf jaar hebben wij als consumenten er 

misschien ook voordeel van. 

Organische computers, plant of diergebaseerd. 

Moge de toekomst ons ondersteunen, en geen last worden voor ons. 
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Koans 
Waar blijft het licht als het uitgaat. 

- het licht wordt niet langer gegenereerd door de elektrische weerstand. 

Dus het is niet meer aanwezig. 

Waar blijft de lucht als je uitademt. 

Wat is het geluid van een klappende hand. 

- probeer maar met je vingers tegen je palm te klappen. 

Wat is de overeenkomst tussen waken en slapen. 

Zo zijn er vele koans, die je richten op de werkelijkheid. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=511
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Communisme 
een aantal jaar geleden, was er in de regio rusland een regeringsvorm die het 

communisme heette. 

deze regeringsvorm, had als kenmerken, dat alle eigendommen, van de collectieve 

rechtspersoon was. 

Waarbij de collectieve rechtspersoon een projectie is van het belang van alle burgers 

tezamen. 

Het communisme, met alle eigendommen die van het collectief waren, had ook als 

beloning voor alle burgers, die arbeid verrichten, een gelijke vergoeding. 

Het derde kenmerk was dat ook burgers die geen arbeid verrichten dezelfde vergoeding 

kregen. 

In het hele land, of natie, was er voor iedere burger, gelijke toegang tot levensmiddelen, 

producten, en diensten. 

Omdat iedereen dezelfde vergoeding kreeg, was er minder behoefte om criminaliteit te 

benutten om een inkomen te verkrijgen. 

Het communisme, als ideaal staatsvorm, is dank zij de egoistische motieven die 

mogelijk zijn bij burgers, niet altijd zo welvaart brengend al mogelijk zou zijn zonder 

egoistische motieven. 

Het communisme, in Rusland ging ten onder, zo denk ik, aan corruptie. Waarbij de 

machthebbers, onderhandse contracten sloten, ten einde zelf in naties buiten Rusland 

geld te kunnen besteden. 

Als de hele wereld communistisch zou zijn, zou het een succesvolle staatsvorm zijn. 

Het onderwerp dat geen eigenlijke bedoeling had binnen het communisme was de 

afschaffing van religie en cultuur. Het zou kunnen als die ten tijde van de russische 

communistische staat wel toegestaan waren, dat het dan geen schipbreuk zou hebben 

geleden. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=509
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Als wij de communistische staat vergelijken met de kapitalistische staat, dan hebben ze 

bij de werkelijke landen met die staatsvorm, een ongeveer gelijk deel aan corruptie en 

machtsvergaring van de kleine groep die van generatie op generatie werd doorgegeven. 

Ik zeg niet een voorstander te zijn van communisme. Maar ik vind wel dat het geen 

zwarte bladzijde is in de ontwikkelde staatsvormen. 

Als er geen propaganda zou zijn gevoerd of door dictatoriaal regime elimineren van 

opstand of activisme zou het een reele vorm van goed staatsbestuur zijn geweest. 

Als we naar het socialisme kijken, als landen bijstand, wao, ww, aow in hun staatsvorm 

hebben, is het gelijkwaardig aan een basisvoorziening die wel in het communisme 

plaats had. 

Moge het communisme niet vergeten worden, 

maar de basis zijn van grote zielen die landen tot vrede brengen. 

Een soortgelijk idee vinden wij op www.basisinkomen.nl 
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Dimensies 
Als mens kennen wij in de ruimteverdeling en meting maar drie dimensies. 

Zo is er de x de y en de z as. Samen geven zij een manier om objecten te meten. 

Een object is door zijn coordinatie beschrijfbaar als een ruimtelijk zicht op een 

voorwerp. 

Deze drie dimensies, als mens, kunnen wij ze alleen gebruiken voor zover wij er kennis 

over hebben. 

Een meubelmaker, heeft zijn ontwerp in drie dimensies. 

Een wetenschapper die een computer ontwerpt, doet het in drie dimensies. 

Maar zoals een dimensionele verhoging meer betekenis geeft aan wat afgebeeld wordt. 

Voorbeel een driedimensionaal voorwerp in twee dimensies weergeven geeft een 

informatieverlies, en zelfs een betekenisverlies. 

Door het verminderen van het aantal dimensies, verlies je informatie, immers de 

beschrijving van het object wordt minder. en de betekenis is soms niet meer afleidbaar 

uit de afbeelding in de lagere dimensionale vorm. 

Maar gaan we in plaats van vereenvoudigen, het complexer maken. 

Van een driedimensioneel voorwerp, maken wij een vierdimensioneel voorwerp. 

Dan is het mogelijk om door het veranderen van de coordinaat in de vierde dimensie, 

om het zichtbare deel in de drie dimensies te veranderen van vorm. 

Een voorbeeld: 

Als je een film op tv kijkt, je neemt het op op video, 

Je kijkt het later terug. 

En op een punt in de video zet je het stil. 

Het beeld is een beschrijving van twee dimensies. x en y. 

Maar als je de lengte en de positie in de film als derde dimensie neemt, 

betekent het afhankelijk van het getal van de derde dimensie, heb je een andere 

vormafbeelding in de twee dimensies, x en y, op de tv. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=507


 

318 
 

Op diezelfde manier kan in de werkelijkheid naast onze drie bekende ruimtelijke 

dimensies een vierde bestaan. Niet zichtbaar hen die vanuit drie dimensies zien, en geen 

mogelijkheid heeft tot vier dimensie waarneming. 

Zo kunnen we stellen, als wij een schatkist zouden maken, 

en de inhoud van de kist ook vier dimensies zouden kunnen geven. 

Dan zouden wij een veel groter aantal schatten verbergen in die ene kist. 

Afhankelijk van de grote van de vierde dimensie. 

Zo werkt het ook bij magiers of illusionisten. 

Doordat ze gebruik maken van een vierde dimensie( die voor hen niet de naamgeving 

tijd heeft) 

voegen ze mogelijkheden toe, die voor normale mensen niet mogelijk zijn. 

Magiers, door het gebruik van de vierde dimensie, kunnen voor de buitenstaander 

objecten tevoorschijn toveren. 

En illusionisten kunnen door de vierde dimensie, hun uiterlijk tijdelijk wijzigen. 

Als vier dimensies, door mensen ontdekt zouden worden, is het afhankelijk van alle 

gebruikers te zamen of die dimensie een goede benutting heeft, of ten kwade wordt 

gebruikt. 

Stel dat een militaire macht, kennis van de vierde dimensie heeft. 

Dan kan het een aanvalsmacht in de vierde dimensie verbergen, en bij het aan te vallen 

land weer in de werkelijhkheid brengen. 

Zo is er dus een bijna ongelimiteerde mogelijkheid als het in handen komt van 

machten die schade willen toebrengen. 

Vier dimensies. Sommigen zeggen dat je in het denkvermogen een computer hebt, die 

met codes of symbolen een bepaalde werking heeft. En door die keuze, of mogelijkheid 

ook mensen de kan geeft om met de juiste keuze of symbool de mogelijkheid tot 

vierdimensioneel waarnemen en wijzigen geeft. 
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Vier dimensies, de vierde, is niet de dimensie tijd. maar een vierde ruimtelijke dimensie. 

Zoals wij al atomen en moleculen kunnen waarnemen, zo kunnen wij over een tijd ook 

de vierde dimensie kunnen waarnemen. 

Tot die tijd blijft de vierde dimensie alleen beschikbaar voor magiers en illusionisten. 

Zo geloof ik, maar ik heb geen bewijs voor het bestaan van de vierde dimensie. 
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Illusionistic 
Soms zien wij op tv, gebeurtenissen waarvan wij de mogelijkheid onrealistisch vinden. 

Zoals de boeienkoning onder water die zichzelf bevrijdt binnen een korte tijd. 

Of assistentes die opeens als illusionist uit de doos komen. 

Als het echt zou zijn, zou je je afvragen, 

is de verschijning van assistente of illusionist door een bepaalde kracht 

imitatie. (zie bijvoorbeeld Hans Klok) 

Dat het vier mensen zijn die beurtelings het uiterlijk aannemen van de drie mogelijke 

zichtbare vormen, afhankelijk van de plaats in de act. 

Zo zijn er ook illusionisten, die als magici wonderen verrichten. 

Denk aan Troy of Dynamo. 

Ze hebben het uiterlijk van een gewoon mens, maar kunnen zichtbare dingen doen, 

die puur logisch of reel gezien niet mogelijk zijn in een objectieve werkelijkheid. 

Zoals emmers met vissen uitschudden, waar er tien liter aan vis uitkomt met plaats in 

de emmer voor drie liter. 

zoals een magisch vierkant, met 26 vlakken die vanuit elke zijde het zelfde 

produktgetal laat zien. 

Zo zijn er nog vele magische mogelijkheden. 

Maar de vraag is niet, is het mogelijk buitenaardse dingen te laten zien. 

De vraag is niet, waarom zijn magische dingen op die manier zichtbaar. 

Maar met welk doel zou een illusionist of magier, zo’n act, of daad laten zien. 

Wat voor doel hebben zij. 

Als zij bijvoorbeeld aliens zouden zijn, 

Waarom zouden zij hun kunnen op die manier tonen. 

Is het om bekend te maken, dat het mogelijk is, en dat het in de nabije omgeving zelfs 

gebeurt. 

Of hebben zij naast de zichtbare act, een verborgen doel. 

Een verborgen doel, zoals gedachten lezen, gedachten veranderen. Of dergelijke doelen. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=503
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Als magier, zou je als je meer intelligentie hebt, snel uitgekeken raken op de simpele 

acts als voedseltovering, bevrijding uit boeien, en op water lopen. 

Als magier, zou je andere doelen hebben als je naast die magische mogelijkheden ook 

een grote intelligentie zou hebben. 

Het is misschien geen wonder om op water te lopen, met technologie uit de toekomst. 

Het is misschien geen wonder om voedsel te toveren met de technologie uit de 

toekomst. 

Maar met welk doel zou je acts voortoveren. die mensen bijzonder vinden, maar 

waarvan het nut alleen in de entertaining ligt. 

En een levende soort wezens, mensen plus extra krachten, zouden niet alleen 

entertaining als doel stellen. 

Gedachten lezen, is simpel. 

Gedachten veranderen, is simpel. 

Maar welke verandering breng je teweeg. 

Is het als hoog-ethische wezens, het bevorderen van vrede en harmonie. 

Of is er een geheime agenda. Die al die zogenaamde magiers samen verwezenlijken. 

Het is echt illusionistic. magisch. 

Maar is het logisch, redelijk, normaal dat zulke dingen gebeuren. 

Of wordt de gedachte aan dat het niet echt mogelijk is voor mensen soms weggehaald. 
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Bovenaards 
Als mensen hebben wij naast ons natuurlijk uiterlijk, ook beschermende of artistieke 

kleding aan. 

Als mens hebben wij die kleding om ons te bedekken, op punten die kwetsbaar zijn of 

een bepaalde werking vertegenwoordigen als zij zichtbaar zijn. 

Mensen kiezen kleding om een bepaalde uitstraling te tonen, 

Of om beschermd te zijn tegen weersinvloeden. 

Als mensen hebben wij daardoor een stap hoger op de ladder dan dieren, die alleen hun 

natuurlijke vacht of huid tonen. 

Als mensen hebben wij die mogelijkheid ook omdat onze hersenen toe staan om meer 

intelligentie te hebben in wat wij doen. 

Stel wij zouden vergeleken met dieren, een hogere functie hebben, 

en wij ten opzichte van een hoger ras, een lagere functie. 

Stel zo’n hoger ras, wat zouden zij voor kenmerken hebben. 

Wat voor uiterlijk zouden zij hebben. 

Als mensen een bepaalde uiterlijk kunnen voortonen door kleding, 

Zo zouden hogere wezens een ander uiterlijk kunnen tonen, 

Niet alleen door kleding te veranderen, Maar ook door het eigen lichaam een bepaalde 

visuele vertoning te geven. 

Zo zouden ze in de mystiek bijvoorbeeld aan een toegewijde een vorm als verlosser 

kunnen aannemen, 

Of zij zouden voor iemand die erg lijdt een engel kunnen voortonen met een 

boodschap (aangenomen dat die boodschap genezing aankondigt en die ook echt 

vervuld wordt) 

Zo zou een hoger wezen, als een engel kunnen verschijnen, of als een gids, of iemand 

die toevallig advies geeft. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=501
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Deze hogere wezens, kunnen dus zelf voortonen wat voor lichaam ze hebben, wat voor 

kleding, 

en wat voor stem zij hebben. 

Zulke bovenaardse wezens, zouden vanwege hun vorm niet door echte mensen kunnen 

worden onderscheiden van andere mensen. 

En ook diegene die zo’n engel ontmoet, heeft geen idee van dat het een hoger wezen 

zou zijn, tenzij dat wezen zich als zodanig bekend maakt. 

Hogere wezens, ze hebben meer intelligentie. 

Hogere wezens, kiezen zelf hun lichamelijk voorkomen. 

Hogere wezens, met intentie tot hulp of redding. 

Hogere wezens, door gebed laten zij zich roepen. 

Hogere wezens, onderzoek de engelervaringen, en andere informatiebronnen. 

Zeker is dat er meer is tussen hemel en aarde dan de mens als hoogste soort, en zonder 

wonderen, of bijzondere gebeurtenissen. 

Bovenaards, dat is de titel voor zo’n hoger wezen. 

Bovenaards, want ze zijn door hun eigen kunnen, niet gebonden aan onze aardse 

wetten. 

Bovenaards, Zij worden nooit gevangen genomen. Nooit gemanipuleerd. 

Immers als zichtbare vorm zijn zij niet te voorspellen. 
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Ley lijnen 
In de wetenschap over de aarde spelen de leylijnen een rol. 

Ze zouden kwetsbare lijnen zijn in het oppervlak van de aarde. 

Deze leylijnen zijn een soort botsing tussen verschillende aardplaten. 

Waarbij deze door de tijd heen langzaam bewegen. 

Door deze leylijnen te stimuleren kunnen we rampen voorkomen of veroorzaken. 

Leylijnen, 

Door een bom in de grond erboven te plaatsen, 

kunnen klimaatveranderingen teweeg worden gebracht. 

Een andere verklaring is dat het straling is die via bepaalde punten op de aarde naar 

boven komt, 

en een bepaalde spirituele werking hebben. 

Deze lijnen, de een zegt het zijn aardstralen, 

een ander zegt het is de oorzaak van grote sociale veranderingen. 

Ley Lijnen. 

Ze zijn op de aarde aanwezig, maar nog niet allemaal bekend. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=497
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Spreuken 
We kennen de bijbel, althans sommigen onder ons, 

een gedeelte ervan is gewijdt aan spreuken. 

Van Salomon. 

Een aantal uitspraken die volgens de schrijver wijsheid geven in de tijd die wij op aarde 

leven. 

Deze spreuken, geven soms aan wat een bepaalde uitkomst of gevolg is bij een bepaalde 

handeling. 

Het zou wijs zijn om dit te doen, of het is verachtenswaardig om dat te doen. 

Waarbij het gebouwd is op de vergelijking van het goede tegenover het kwade. 

Door het verbeelden van bepaalde situaties, is het te zien dat het wijs zou zijn, om het 

ene 

te vermijden, het andere te verkiezen. 

Door het aantal uitspraken van deze vergelijking tussen enerzijds wijs zijn, anderszijds 

dom zijn is het mogelijk om je leven meer licht te geven. 

Geen licht dat absoluut is, of eenduidig in wijsheid. 

Immers het is de ervaring van de spreukenschrijver die hem dicteert om het te vatten in 

korte uitspraken. 

Zoals wij de spreuken in de bijbel lezen, kunnen wij ze als meetlat, of weegschaal 

gebruiken in ons leven. Waarbij wij kunnen vergelijken, als spreuken dit zegt, en ik dit 

beleef, zal het dan dat als uitkomst hebben. Of als in spreuken dat staat, is het dan 

beter om het verkeerde te vermijden, immers volgens spreuken wordt ik dan 

ongelukkig. 

Dit soort spreuken zijn korte beschrijvende onderdelen, die als wijsheid iemands 

bewustzijn vormt. 

Spreuken als een soort van algoritmen die ons menselijk computerprogramma 

(vergelijking) als input ons programma verandert. 

Niet meer ik versus de rest en de winnaar prevaleert, maar ik en de rest, als cooperatie, 

als compassie. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=495
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Twee persoonlijkheidskenmerken, die door een spreuk van de ene naar de andere regel 

wordt getransformeerd. 

Spreuken, zijn voor ons als ware het medicijnen voor de geest of het karakter. 

Spreuken, hebben dus een veranderende werking in het leven. Waarbij spreuken die 

wijsheid weergeven, 

ook de ontvanger wijsheid bieden. 

Het vereist wel de instemming van de lezer, of ontvanger om wijsheid toe te passen of 

eigen te maken. 

Spreuken, 

ook logica is als een spreuk die je toepast. het ene volgt uit het andere. 

en als a en b waar zijn, is een andere verzameling waar a en b in voorkomt ook 

gedeeltelijk waar. 

Spreuken, zijn ook gebaseerd op weergave van symbolen, of afbeeldingen. 

Waarbij de symbolen taal of afbeeldingen een weergave is van een kort of langer 

durende gebeurtenis, waarbij degene die de spreuk samenstelt zelf kiest welke 

elementen hij erin verwerkt. 

Een spreuk die elementen gebruikt die niemand kent, of niet kan plaatsen als voorwerp 

of proces in zijn werkelijkheid dan heeft het geen betekenis, of mist het zijn doel voor 

die persoon. 

Spreuken, volgens de bijbel zijn hulpmiddelen om je leven naar goedheid te richten, 

met menselijke of maatschappelijke vrede als doel. 

Als we spreuken uitbreiden, dan is de hele bijbel een verzameling spreuken. 

Waarbij het veld van betekenis van een enkele spreuk, een groter veld krijgt. 

een verhaal waarbij er een overbrenger is die volgens ee geschiedkundig verhaal een 

boodschap overdraagt. 

Deze overdracht van verhaal is als een spreuk, die is uitgedrukt in een verhaal. 

Dit verhaal heeft als doel mensen vrede te geven, of een maatstaf om het gedrag aan af 
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te meten. 

Met als voor en tegenpool. Goed en Slecht. 

De bijbel is een verzameling spreuken, met een zelfde doel. eenzelfde middel (het 

schriftelijk woord) en eenzelfde functie. eenboek is een functie omdat het kennis 

overbrengt, die oorzaak is van nieuwe kennis, of overbrenging van de inhoud na 

doorleving. 

Spreuken, geen heks die duistere woorden zingt. Maar voor ieder bewijsbaar, zo hoopt 

de overbrenger van deze spreuken. 

Als mens laat je je vormen door spreuken, maar het is de mens die kiest of hij volgt of 

afwijst. 

Zo is het ook Jezus Christus die de spreuken als vlees beschrijft. 

het vlees van Jezus, is geen menselijk lichaam, maar de wijze voortbrenging van 

bewustzijn en woord. 

Zijn spreuken zijn zijn lichaam. 

Zijn spreuken zijn zijn bloed. 

Zo is het over ieder religieuze overlevering te zeggen dat zij spreuken overbrengen. 

Bij die spreuken worden allerlei vormen van uitdrukking gebruikt. 

Van afbeelding als kunstvoorwerp, een weergave van een deel van de natuur, 

tot een ingewikkelde symbooloverdracht. 

Tot een melodie die tot kalmte aanzet. 

Spreuken, als softwarematige invloed om de menselijke programmatuur tot vrede aan 

te zetten. 

Spreuken als verdediging tegen chaotische krachten. Immers je leert handelen volgens 

maatstaven die ook de orde in de kosmos hebben bewerkt. 

Moge orde ons leiden, 

Moge ons samenleven in orde geschieden, 

Moge het lot ons in orde houden. 
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Weergave 
Wezens met intelligentie kennen waarde toe aan wat zij zien. 

De voorwerpen in onze blikveld hebben betekenis door de relatie waarin zij staan tot 

elkaar en in onze zichtveld. 

Als wij een stoel zien, heeft die betekenis omdat wij die zien, en de betekenis ook ligt 

in de functie ervan. namelijk het zitten erop. 

Als wij schilderijen bekijken, oordelen wij die naar de indruk die het op ons maakt. 

Waarbij het een inwisselbare functie is tussen betekenis als middel, als doel, of functie 

heeft. 

een doel kan zijn dat wij iets maken of kopen en het weggeven. 

een middel is als een pan die wij op het vuur zetten. 

en als functie is het om een betekenis op te roepen. bijvoorbeeld een verhaal in een 

boek. 

Als mensen naar een museum gaan, verwachten zij kunst te zien met een bepaalde 

inhoud. 

De inhoud is dan een weergave van de kunstenaar in ontwerp. 

De ene kunstenaar kiest verf, de ander potlood of steen. 

Het kunstvoorwerp, heeft als bedoeling om gedachten op te roepen, of een gevoel over 

te brengen. 

Het kunstvoorwerp, is door de kunstenaar samengesteld, om zijn boodschap zichtbaar 

te maken aan de kunstbekijker. 

De boodschap die de kunstenaar eraan geeft. is zijn eigen primaire begrip van de 

wereld zoals hij die waarneemt. Maar ook de boodschap die hij concreet erin wil 

leggen, door het gebruik van symbolen. waarbij het zichtbare symbolen zijn als het een 

visueel kunstwerk is. 

Een schilderij met een zwaan erin geschilderd, zal door de kunstenaar ook zo bedoeld 

zijn. 

Het tonen van een zwaan in het kunstwerk. Zo kan hij kiezen kenmerken of objecten 

weer te geven in zijn kunstwerk. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=492
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De mens die kunst ziet, hecht een betekenis aan het kunstwerk, met als overeenkomend 

kenmerk, het begrip en het bedoeld ontwerp. 

De kunstenaar die een zwaan tekent, met de bedoeling de natuur toe te bedelen dat zij 

mooi is, zal voor degene die het ziet, niet vanzelfsprekend hetzelfde opvatten. 

Diegene die de kunst ziet, als die gestudeerd heeft, zal veel meer betekenis kunnen 

hechten aan het kunstvoorwerp als de kunstenaar erin legt. 

De kunstenaar kan ook nog onbewust of intuitief een betekenis in het kunstvoorwerp 

leggen die alleen bij bepaalde mensen de betekenis oproept. 

Weergave, is voor mensen bij ieder mens verschillend, maar zoals een verhaal of boek, 

een gedeelte van de betekenis is voor kunstkenners gelijk aan de kunstenaar. Of zelfs 

ook voor mensen die geen kunst kennen. 

Om kunst te ontwerpen met als doel kennis of informatie over te brengen. 

dien je te weten welk symbolen, fo afbeeldingen bij de toekomstige kunstbekijker 

beschikbaar zijn. 

Ook moet je weten of de kunstbekijker bepaalde spreuken kent. 

Spreuken zijn geen krachtwoorden die iets toveren, 

maar filosofische of metaphysische regels die bepaalde wijsheden aangeven. 

Een vergelijking is een soort spreuk. Omdat je dan kan zeggen ik vergelijk het ene met 

het andere. 

Een tweede zo’n spreuk is als in de bijbel over de herder die de schapen hoedt. 

Waarbij de herder geen domme man uit heel lang geleden is, maar een hoger spiritueel 

wezen die zijn volgelingen beschermt, waarbij volgelingen als schapen worden verbeelt. 

Door deze spreuken te gebruiken, zo zijn er vele, is het mogelijk voor de kunstenaar 

om een bepaalde wijsheid, kennis of informatie over te dragen. aan hen die 

bijvoorbeeld heel ver in de tijd bestaan en die de kunstvoorwerpen bestudeert. 

Een kunstenaar kan dus, hetzij onbewust, intuitief, of bewust en volgens spreuken of 

kenmerken of afbeeldingen een bedoeling of betekenis in een kunstvoorwerp leggen. 

Waarbij het uiteindelijk als je het deduceert een symbool, of symbolenreeks is die de 
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wijsheid of informatie vertegenwoordigt die door de kunstenaar bedoelt is om over te 

dragen door middel van het kunstvoorwerp.  
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Dna code of symbool 
Dna, veel mensen weten niet meer dan dat het een volgorde is van ACTG een viertal 

eiwitmoleculstrengen. 

Deze vier zouden de taal van het leven zijn, 

waarbij al dierlijke en menselijke leven in dna uitdrukbaar zijn. 

dna is een uitdrukking van de weergave van een lichaam. 

Als dna code, bestaat er actg, in verschillende volgordes. 

Het is vergelijkbaar met een eenvoudig programma taal. 

Waarbij elke plaats binnen de streng een eigen functie heeft. 

Als we de code net als bij computers optellen, plaatsgeven en deduceren, 

krijgen we de betekenissen van de dna, als kenmerken van lichaam en persoonlijkheid. 

Het is raar dat de mens als bewustzijn uitdrukbaar is in dna. 

Wat betekent bewustzijn dan? 

DNA is als een binaire code systeem die een programma beschrijft. 

Afhankelijk van de hardware, betekent het een programma dat kan lezen, schrijven, 

handelen, en begrijpen. 

Deze hardware is voor iedere soort net iets verschillend. 

Hardwarematig zijn mensen en dieren een verschillende optie van hetzelfde systeem. 

Dna as deelverzameling in codes. is als een verhaal die met enkele codeletters een 

beschrijving geeft van een geboorte, menselijke of dierljike lichaam, 

handelingsmogelijkheden. 

Deze verhaalvorm wordt door de hardware van het moederslichaam gelezen, of 

samengesteld en tot een computer, lees mens gevormd. 

Als wij dna zouden ontcijferen. Wat zouden wij lezen. 

Is het een zin als, bij prikken terugslaan, 

of is het ik ruik drank, ik zoek het en drink het. 

Of is het niet zo direct beschrijfbaar in lichamelijk handelen, of uiterlijke kenmerken. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=490
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Wij kennen allemaal wel de biologieboeken waarin staat dat erfelijke eigenschappen als 

blond haar, huidskleur en iriskleur overerfbaar zijn van ouders of grootouders. 

Deze overerving wordt door dna voortgezet in toekomstige generaties. 

Is het dan dat negatieve kenmerken, zoals overmatige agressie ook in dna zijn 

geprogrammeerd. 

En is het dan plausibel om bij conceptie te kijken wat voor dnaproblemen er zijn? 

Zou het net als bij de spartaanse samenleving acceptabel zijn om zoals toen 

de babies over de denkbare rots heen te gooien? 

Of is compassie met nieuw leven de winnaar over de verandering van dna bij 

voorgeboortelijke wezens. 

Is het in de toekomst normaal om babies, te bestellen met persoonlijkheidskenmerken, 

en een haarkleur. 

Is het in de toekomst normaal, om volwassenen uit te sluiten van de verzekering op 

basis van negatieve dna kenmerken? 

Is het in de toekomst normaal, om grote delen van de menselijke dnacode te wissen of 

te vervangen. 

Los van of het in de verre toekomst problemen met voortleving of nageslacht oplevert. 

Dna, is een binaire of trinaire code, die het leven beschrijft. 

Maar dna is ook als een software programma dat handelingen en reactieschema’s 

beschrijft. 

handelingen zoals hoe er reagens is op voedseltekort, hierarchie en territorium etc. 

Het leven volgens dna indelen, is misschien een verkeerde keuze. Immers zelfs als wij 

de dna ontrafelen, en met een computerprograma persoonlijkheidsziektes uitwissen of 

veranderen in aanvaardbaar gedrag. Wat is dan nog de uniciteit van de mens. 

Wat is de uniciteit van de mens, als wij geen originele mensen meer zijn. 

veranderd dna in mensen, verwart onze originaliteit. Immers wij zijn niet meer wie wij 

oorspronkelijk waren, maar een code die is verandert, of verandert voor onze bestaan. 

Oorsprong, is in onze tijden een woord dat vorm krijgt door verwerkelijking van 

wetgeving op grond van onze hardwarematige, en softwarematige kenmerken en 

programmatuur. 
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Dna, elke streng is als een code zin die een functie in het leven aanzet of uitzet. 

Dna, elke streng is als een kenmerk die in het leven zichtbaar of onzichtbaar wordt 

door bepaalde veroorzaakte prikkels. 

Dna, elke streng is als een zin in een verhaal dat alleen een bedoeling of betekenis kent, 

als niet alle letters in willekeurige volgorde zijn verandert. 

Dna, is als een leven dat zichzelf vormgeeft, en bij verandering stottert vanwege de 

verandering van melodie of aangenaamheid van klank. 

Dna, wij mensen, zijn als wezens die aan het begin staan van een wedloop die ongeluk 

brengt. 

Als wij grootschalig dna veranderen, ontketenen wij krachten in de natuur die als van 

nature een nieuwe balans proberen te zoeken. Tot ook de natuur weer een bepaald 

natuurlijke orde kent. 

Dna, Als wij mensen de keuze verkeerd maken, of elke dag doorgaan met de verkeerde 

keuze te volgen, 

dan ontnemen wij onszelf een gelukkige toekomst, als die mogelijk zou zijn. 

Dna, wij worden wie wij denken. Als wij dna blijven volgen. en wie negatief denkt, 

drukt een negatief stempel op de toekomst. 

Immers de oorlogen worden gewonnen door de sterkste of slimste partij. En wie sterk 

is, is een kwestie van positief klonen, en wie de slimste is, is de persoon die alle 

touwtjes in handen heeft. 

Moge het dna, als levensonderdeel, en levensweergave met wijsheid worden gebruikt. 

Moge al het leven, dat zijn origine wil behouden, die mogelijkheid houden. Zonder 

afwijzing, zonder beperking die voortvloeit uit dna-manipulatie. 

Almacht wilt u de originaliteit behouden voor hen die ervoor kiezen, en de veiligheid 

behouden om originele wezens in het leven te behouden, met hun oorspronkelijk 

kenmerken. 
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Dna 
Sinds een aantal jaar hebben wij zicht op de bouwstenen van het leven. 

Zo klein dat wij het niet met blote oog kunnen zien. 

Zo heten wij soms geen mens, maar de dna-streng die wij voorstellen. 

Tenmiste als wij computers zouden laten denken. 

Als naam hebben wij voor andere mensen de naam die wij kregen bij geboorte. 

Voor andere mensen is dat voldoende om ons aan te duiden. 

Immers wij luisteren naar die naam, en de afspraak tussen mensen isd 

dat wij aanwijsbaar zijn met een bepaalde schriftelijke en klankuitdrukking van een 

naam. 

Voor computers, in deze tijd, zijn we geen dna-streng of naam, maar een code, 

een code van cijfers of letters. 

Een burgernummer heet het in dit land. 

Zo zijn er in andere landen weer andere codes, voor de mensen in dat land. 

De computer rekent in getallen, en heeft zowel een aanwijsfunctie. getal 3 wijst naar 

mens nr 3. 

En allerlei ingewikkelde vormen van aanwijzig. een burger nummer van meer dan acht 

cijfers is heel nomraal. Voor mensen ondoenlijk om steeds op die wijze te moeten 

communiceren over die mens. 

Daarom voor mensen namen, waarbij namen kunnen verwijzen naar kenmerken, 

belangrijke daden, belangrijke mensen. en zo meer. 

Deze benaming wordt in de computer gekoppeld aan een burgernummer, waarbij het 

getal wijst naar die mens. 

In de toekomst zal het best kunnen dat volgens de medische wetenschap het 

noodzakelijk is om de dnacode van ons menselijk lichaam in de computer te moeten 

hebben. niet de computer thuis, 

maar de verbinding van veel computers die verschillende overheidsfuncties heeft. 

Die dnacode, is dan voor de computer het middel om te berekenen wat geboden zijn of 

verboden zijn die specifiek op ons betrekking hebben. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=488
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Een computer zou ook een antwoord kunnen geven op aanwijsbaar dna dat problemen 

veroorzaakt. 

Door alle bekende dnastrengen van mensen te vergelijken met de bekende informatie 

over het leven. 

Van inkomen, tot sport tot interesse in cultuur en voeding. 

In die maatschappij zouden wij gekenmerkt worden door de dna code van ons wezen. 

Waarbij het niet afhankelijk is van willekeur of voorkeur wat je aan gunsten verkrijgt 

in het leven, maar afhankelijk van de dnacode die jouw wezen als bron heeft. 

Dna-code. 

Zijn wij een mens, een chemisch systeem aanwijsbaar met eiwitstructuren. 

Zijn wij een mens, een levend bewust wezen, of een organisme met cellen, organen, 

hersenen. 

De dnacode van ons menselijk wezen, zo in mijn optiek, mag geen verboden of 

geboden opleggen aan berekende codes die afbreuk doen aan gezondheid, levensgeluk 

of voorkeur. 

dnacodes, het is goed om ze te gebruiken voor kenmerking, voor statistiek, 

Maar niet om op voorhand mensen uit te sluiten van bepaalde maatschappelijke 

groeperingen. 

En ook niet als basis om ontgonnen leven uit te sluiten of te benadelen. 

DNA het is goed om het te bewaren voor toekomstig statistisch onderzoek. 

Maar het is niet goed, om leven te klonen. Immers een levend wezen draagt altijd, en 

bij iedere conceptie een uniek aantal kenmerken en codes. 

Om een kloon te verkrijgen zou je een levend wezen bij conceptie al zijn kenmerken 

vernietigen of vervangen, waardoor het niet meer tot natuurlijke of oorspronkelijke 

ontplooiing komt. 
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Communicatie van afbeelding 
Als mensen soms verschillende talen spreken, en willen communiceren met elkaar. 

Maken ze gebruik van afbeeldingen. 

Afbeeldingen van onderdelen van het menselijk leven. 

Zoals eten, wat je eet. en dergelijke worden gebruikt, 

om een boodschap over te brengen die raakt aan de behoefte op allerlei vlakken die de 

mens heeft. 

Om taalbarrieres te overwinnen kennen we afbeeldingcommunicatie. 

Vroeg in de jeugd leren kinderen ook door afbeelding de middelen aan tot 

communicatie. 

Doordat kinderen bijvoorbeeld een brood zien, een afbeelding ervan of echt, 

en erbij de woorden in klank of schrift ziet, leert het de betekenis kennen. 

In het begin van afbeeldingoverdracht is er een vergelijking tussen klank, schrift en 

afbeelding. 

Maar later vervangt de klank of het schrift de afbeelding. 

Afbeeldingen zijn voor mensen de basis om taal te kunnen leren. 

Afbeeldingen zijn dus de middelen tot overdracht, samen met klank, en symbool 

beschrijving. 

Als mensen een andere volk leren kennen. Zo als voorbeeld 500 jaar gelden in 

Amerika. 

De mensen gebruikten het getekende schrift en door aanwijzing de middelen tot 

overdracht van kennis, ervaring, of wilsuitdrukking. 

Als mensen een doel hebben tot overdracht, is het de intelligentie die het verdeelt in 

deel-boodschappen. Deze deel-boodschappen worden in symbolen omgezet. symbolen 

die door afbeelding zijn aangeleerd. 

Als mensen een boodschap over brengen, men zegt dat ieder er een andere afbeelding 

bij heeft. Of een andere gedachte afbeelding. 

Deze afbeelding is niet willekeurig of toeval, maar is de meest gebruikte geleerde 

afbeelding. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=486
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Sommige mensen als je zegt een kat zit op de stoel. Zien als gedachten een kat die ze 

op de kleuterschool hebben geleerd als afbeelding bij het woord. Sommigen zien op 

die wijze een andere afbeelding van een kat. 

Maar zo is het bij de menselijke soort. 

Een kat roept bij verschillende mensen een afbeelding op van een kat. 

Als je al die gedachte afbeeldingen van een kat naast elkaar zou leggen en een 

willekeurig groep mensen zou vragen “wat is die afbeelding?” Dan zeggen ze dat is een 

kat. 

De afbeelding die een woord of symbool oproept is dus in zijn meest algemene 

kenmerken bij ieder min of meer gelijk in betekenis, vorm, afbeelding, symbool, of 

klank. 

Als mensen van twee soorten elkaar na lange tijd ontmoeten. bijvoorbeeld bij het 

oversteken van een waterbarriere. Dan zouden ze proberen te communiceren door 

afbeelding te gebruiken. 

Aanwijzen is een soort van wijzen naar afbeelding. tekenen is een vorm van afbeelding. 

Maar ook film, documentaires, schilderijen zijn een vorm van afbeelding. 

Zodra er communicatie in film, documentaire plaatsvindt, is het naast afbeelding ook 

symboolcommunicatie. 

De weg van afbeelding naar symboolcommunicatie is alleen voor soorten mogelijk die 

een minimum aan intelligentie hebben. 

Als wij voor de toekomst kennis willen vastleggen. Kennis belangrijk in onze ogen, dan 

zouden we naast de normale overdracht via taal en schrift ook afbeelding kunnen 

gebruiken. Immers het is niet zeker of ze in de toekomst nog wel het schrift of de taal 

zoals wij die kennen gebruiken. 

Kennisoverdracht vanuit onze tijd naar de toekomst. Is het meest betrouwbaar, als 

naast de uitdrukking in taal, ook de betekenis vervat in de symbolische uitdrukking van 

taal wordt overgeleverd. 

En die overlevering van die symbolische uitdrukking is door de betekenis door de taal 

van afbeelding te gebruiken. 
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Natuurlijk kunnen we hopen dat ze ons ook in nederlands of engels begrijpen, Maar 

het is beter om als we geen afbeeldingstaal willen of kunnen maken, we een dermate 

hoeveelheid informatie bijvoegen, waaruit een intelligente soort, een betekenis uit kan 

verkrijgen. 

Stel dat een encyclopedie wordt bewaard, en iemand zonder kennis van nederlands 

bekijkt het. 

Dan gaat het in zijn eigen werkelijkheid kijken naar overeenkomende voorwerpen, 

afbeeldingen van kennis. Door die te vergelijken met de voorwerpen in de 

encyclopedie, leert het de woorden kennen, zoals wij die in die encyclopedie hebben 

vervat. 

Door het op die manier achterhalen van de kennismiddelen van onze tijd, leert het te 

begrijpen wat wij als symbooltaal hebben. Daardoor zouden alle boeken, met hun 

symbolen vertaalbaar zijn voor die toekomstige wezens. 

Afbeeldingen zijn voor kinderen de eerste vorm om intelligentie op een eenduidige 

manier te vormen. 

Afbeeldingen zijn voor intelligente levensvormen een van de methoden om een 

betekenis toe te kennen aan een overdraagbaar symbool. 

Afbeeldingen, in vroeger tijd, waren ook beelden, of beeldhouwerken. 

De egyptische piramiden, zijn als een visueel symbool die in die tijd een betekenis 

hadden. 

Zo heeft alles in de werkelijkheid een aanwijzing met symbool, een afbeelding in 

schrift of klank 

en een betekenis in de interactie met bewust wezen. 

Communicatie. Een soort met intelligentie zou bij uitsterven van communicatie het 

opnieuw kunnen uitvinden. 
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Symbool of beschrijving 
Deze wereld kent symbolen, 

De mensen kennen symbolen toe aan elementen of processen. 

Zo hebben dieren door hun naam een symbool. 

zo hebben dagen een naam en dus een symbool. 

Mensen zijn gebaseerd op het interacteren door middel van symbolen. 

Als ik zeg honger te hebben, is zowel ik als honger een symbool. 

Door afspraak weten wij wat die symbolen betekenen, 

van de vroege jeugd tot de ouderdom leren en gebruiken wij symbolen. 

Ook in de ouderdom, kijk maar naar oude mensen die de computer ontdekken, 

door symbolen te leren zijn ze in staat er gebruik van te maken, binnen de grenzen van 

hun intelligentie. 

Symbolen, als wij kennis doorgeven is dat in een symbolen taal. 

Een afspraak over de deelsymbolen die onderdeel uitmaken van een metasymbool. 

Een metasymbool is een samengestelde betekenis. Waarbij in de wetenschap, 

ook oorzaak en gevolg een onderdeel is van de kennisdoorgeving. 

Een wetenschappelijk experiment, 

juist beschreven bevat enkele elementen. 

Zoals een hypothese, een test, en een onderzoekresultaat. 

Zo is er ook in andere niveau’s van communicatie een symbolenoverdracht. 

Als je op een school een bepaald beroep leert. 

Is er een mate aan symbolen nodig om alle voorkomende situaties die onderdeel van 

die beroepsuitoefening zijn te beschrijven. 

Deze beschrijving is een keuze tussen de totaliteit aan symbolen, en de tijd die nodig is 

om ze over te dragen. 

Symbool overdracht. 

Ook in religie of levensfilosofie wordt hiervan gebruik gemaakt. 

Het hangt niet alleen af van de symboolontvanger, maar ook de symboolgever. 

Of alle symbolen worden overgedragen, en begrepen worden. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=484
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Symbool overdracht. 

Bij levenssoorten, hoger dan mens, 

zouden ze effectiever zijn, doordat ze groter begrip hebben van symbolen, 

en ook vermogen om symbolen te begrijpen uit informatie die niet volledig is. 

Mensen kunnen dat ook, als ik een brief stuur met een warrige boodschap, zou een 

hulpverlener er een bepaalde bedoeling uit kunnen begrijpen, een wetenschapper zou er 

een andere weergave van kennis uit halen. Zo is het ook belangrijk, welke boodschap je 

omzet in symbolen, of een samengesteld symbool of een metasymbool, maar ook aan 

wie je die boodschap richt, en of het via tussen personen gaat. 

Een metasymbool, heeft als bedoeling een boodschap over te brengen. 

En als boodschapgever kun je kiezen uit hoe volledig je beschrijving is, hoe veel 

informatie je ermee wil overbrengen, de tijd die het kost om het over te brengen, zowel 

als het medium. Hoe groot moet het boek of de brief zijn om het symbool over te 

brengen. 

Als een symbool een beschrijving is, waarbij het symbool niet wordt begrepen. Dan 

heeft het symbool gefaald in zijn overdracht. 

Als een symbool een overdracht heeft die succesvol is, dan kan de ontvanger het 

symbool weer over dragen zonder informatieverlies. 

Een metasymbool is een reeks symbolen die een betekenis kent. Als de ontvanger door 

overdracht de betekenis leert en begrijpt. Kan de ontvanger zelf een metasymbool 

samenstellen en overdragen. 

Metasymbolen, zijn soms ook vergelijkingen tussen objecten. Daarbij is het object niet 

het middel of doel van de communicatie, maar is de vergelijking de informatie die 

overgedragen wordt. 

Metacommnunicatie is een middel om over het eigen wezen, mens of ziel na te denken, 

of te bevroedden, en betekenis te verlenen aan het eigen ervaren, aan het eigen leven. 

Deze betekenis vervat in symbolen, is metacommunicatie. 

Deze metacommunicatie kan alleen plaatsvinden als zowel informatiegever en 

informatieontvanger beide kunnen zien, of voorstellen wat de betekenis is van de 

informatie. 
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Een muis die een kat tegenkomt die zegt dat hij trek in muizen heeft, zal bij de muis 

geen verlangen naar muizen eten opwekken, maar angst om gevangen te worden. 

En de kat zal van de muis niet begrijpen dat hij bang moet zijn voor broer kat, maar 

dat hij een lekker hapje kan vangen als de muis niet snel genoeg weg is. 

Metacommunicatie kan alleen door soort gelijke plaatsvinden, 

of tussen soorten die kunnen bevatten of begrijpen wat de boodschap in de ervaring 

van de informatiegever betekent. 

Metasymbolen, kunnen tussen verschillende soorten plaatsvinden waarbij vergelijking 

of symboolbeschrijving gelijke of deels gelijke begrip kan plaatsvinden. 

Metasymbolen. zijn dus tussen mensen, en andere intelligentie vormen mogelijk 

vergelijk de apen die met 20 symbolen een aantal even aantal beschreven handelingen 

konden uitvoeren na aanlering. 

Metacommunicatie is alleen tussen mensen mogelijk, tenzij er een soort zou zijn die in 

het verleden een tijd de menselijke soort is geweest en vanuit daaruit verder ontwikkeld 

tot een soort die daar complementair aan is. 

Maar dan zou die bovenmenselijke soort wel nog kennis behoren te hebben van haar 

verleden als mens. 

Metasymbolen, zijn als een zaadje die je plant, en vrucht voortbrengt tussen vele andere 

metasymbolen. 

Een goede leermeester, onderwijst geen informatie, maar een metasymbool. 

  



 

343 
 

Sphinx 
Een hele tijd terug, 

Toen egypte nog vruchtbaar was. 

Werd de orde van de sphinx geboren. 

Deze orde van de sphinx. Is een orde waarbij ieder die er lid van is, onsterfelijkheid 

beloofd kreeg. 

Deze orde. Was als een leeuw onder de koninkrijken. Als een leeuw die overheerst. 

De farao’s in die tijd waren ook lid van deze orde. Door hun leven, de uiterlijk schijn 

ervan kregen ze de naam goden. 

Sommige farao’s die in hun piramide werde gevonden waren rond de achttien jaar oud. 

Maar schijn is geen zekerheid. 

Zij leefden langer dan tien mensenlevens. 

En zonder dat zij gevonden werden met al hun kunde konden ze voortleven. 

Zij volgden de orde van de sphinx. 

Deze sphinx zoals wij die hebben gezien in egypte. 

Een wezen van een leeuw met een mensenhoofd erop. 

Door dit wezen, als beeld of foto in je huis ten toon te stellen, 

zou je je conformeren aan deze orde van de sphinx. 

Door haar zichtbaar te houden in je omgeving zou je het voordeel verkrijgen van deze 

orde. 

Een beeld, is geen afgod, een afschaduwing van een middel dat als symbool van deze 

orde werd gebruikt. 

De Sphinx, het raadsel is, door haar zichtbaar in je aandacht op te nemen, zou je de 

werking ervan toelaten. 

Iedereen die geen afbeelding van de sphinx heeft, verkrijgt geen onsterfelijkheid zoals 

toebedeelt door deze orde. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=482
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De Sphinx, sommigen zeggen dat het op je geest of denken inwerkt, 

Anderen zeggen dat de Sphinx als een wachter of wachtpost is die je leven bewaakt. 

Maar zolang als de sphinx bestaat, zolang is er zichtbaarheid van haar gunst. 

Moge de Sphinx in de toekomst door de wijzen worden onderzocht. 

Immers geen mens kan de onsterfelijheid zelf bewerken. 

Technologie is gebaseerd op technologie zoals ontdekt door de mensen in het verleden. 

En geen technologie is zonder kostprijs. 

Dus is de kostprijs die de Sphinx eist wel zinvol? 

De Sphinx. 

De farao’s leefden ten tijde van haar verschijning vele tientallen jaren. 

Zij hebben hun eigen einde gepland. Zij bouwden vele jaren aan de piramides. 

En vonden na hun voltooing hun eigen einde. Zoals gepland, Zoals gebouwd. 

Waarom zou een vader voor de verwekking van zijn zoon, al een grafkamer bouwen. 

Waarom zou een zoon, nog voor volwassenwording zijn grafkamer uithouwen in steen. 

Zowel de vader als de zoon, beide farao’s leefden langer, als wij kunnen bevroedden. 

En de technologie voor de bouw, was zij bekend, vervloekt, of natuurlijk 

uiteengevallen. 

Moge de wijzen onderzoeken wat heeft bestaan. 
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Dierlijke Intelligentie 
Ik las eens een mythe. 

Dat ging over een nieuwe vorm om computers aan te sturen. 

Deze computers, die sommigen zeggen nog beter als Quantum computers zijn, 

zijn gebaseerd op dierlijke intelligentie. 

Een vorm van een intellectueel veld, of veld van dierlijk materiaal, 

Zou door middel van impulsdoorgeving een andere computer kunnen interacteren. 

Doordat een samengesteld visueel veld door middel van impulsen aan deze computer 

doorgegeven wordt. 

Reageert het dierlijk veld, en resulteert in impulsen die bewegingen voorstellen weer 

terug stuurt naar het computerveld. 

Dus een dierlijk veld, wordt gevoedt met een simultaan visueel informatie, 

en door impulsen krijgt het die voeding, en levert via andere impulsen veroorzaakt met 

vergelijkbaar met ons lichamelijke bewegingen informatie die terugwordt gestuurd. 

Dit dierlijk veld, zou gebaseerd zijn op slangen. de intelligentie die slangen hebben. 

In die mythe zou het een vorm zijn om te anticiperen op moeillijke situaties. 

Door dit dierlijk veld te koppelen aan een computer die moeillijke situaties kan 

vertalen en voorbeelden aan deze dierlijke intelligentie zou het mogelijk zijn om een 

bepaalde uitkomst te laten berekenen. De berekening vind dan plaats in het dierlijke 

intelligentie die met gestuurde lichamelijke bewegingen het antwoord van de 

berekeningen terugstuurt. 

Stel dan er een situatie wordt geprogrammeerd die inhoudt dat een bepaalde situatie 

geweldloos moet worden opgelost. Door het voorleggen aan de dierlijke intelligentie 

verkrijgt men de meest effectieve oplossing hiervoor. 

Deze dierlijke intelligentie is in de mythe afkomstig van een slang. 

Maar gekoppeld aan deze mythe is dat ze mensachtige, of menselijke intelligentie 

vormen eraan koppelen. ten einde er voordeel mee te verwerven. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=480
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Deze menselijke intelligentie , zou volgens sommige wel en volgens andere geen 

bewustzijn bevatten. 

Als het in onze tijd mogelijk zou zijn om zo’n computer te bouwen. Moeten de 

mensen eerst via een proces antwoord krijgen of het volgens de humane wetten 

mogelijk of toegestaan of gewenst is om menselijke bewustzijnsvormen hiervoor te 

gebruiken. 

In deze mythe waarbij ze slangintelligentie gebruiken, is het ook een kwestie of een 

slangintelligentie wel antwoorden kan geven die voor mensen bestemd zijn. 

Een voorbeeld, als er in een land een bepaalde behoefte wordt gepostuleerd, en er een 

paar middelen zijn om deze te voldoen. Hoe verdeel je de middelen over de behoeftes. 

Door deze manier zou een slang misschien het menselijk geluk laag achten, en zeggen 

dat enkelen wel uit de middelen krijgen, en een aantal niet. Terwijl als mensen het 

moeten bepalen, zouden ze ieder een basis voorziening toe bedelen, en een hoeveelheid 

voor mensen die er (hard) voor werken. 

Menselijke versus Slang-intelligentie. 

Welke keuze zou jij maken? 
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Dna-centrum 
Al meer dan dertig jaar, is er onderzoek naar dna materiaal. 

In het begin alleen bij dieren, maar ik stel me zo voor ook al bij mensen. 

Het onderzoek was in het begin gericht op het bewaren van dna materiaal voor in de 

toekomst. 

De toekomst die dan na een erge oorlog opnieuw een soortendiversiteit kunnen 

voortbrengen. 

Dertig jaar geleden was het door dieren te inspuiten met bepaalde chemische stoffen, 

en erna in een soort van plastic jas of zak te doen, en te bewaren in een vacuum 

getrokken vat. 

Door een groot aantal dieren op die manier te conserveren, zou er in de toekomst 

onderzoek mee gedaan kunnen worden. 

Ongeveer 12 jaar geleden hebben ze dit onderzoek ook op mensen gedaan. 

Door mensen die overleden waren, en een geldige status hebben, te impregneren met 

chemische stoffen en erna in een soort vriesdroogmachine te prepareren. 

door deze bewaarmethode van DNA, 

Stel dat in de toekomst er grote oorlogen plaatsvinden, 

Zal de mensheid niet geheel verloren gaan, 

Doordat in de toekomst mensen deze methode opnieuw uitvinden, zullen de 

lichamelijke kenmerken weer teruggebracht worden in de diversiteit van de menselijke 

bevolking. 

DNA. Het is geen DNA omdat er erfelijke kenmerken inzitten, maar omdat het net als 

bij planten een schatkaart is die mits je op de juiste manier over wegen ernaartoe wordt 

gewezen, een lichamelijk wezen creeert die volgens de beschrijving van de 

schatkaart(DNA) bij de verschillende stappen de resultaten produceert. 

Zou het zomaar kunnen dat maatschappelijke groeperingen die veel onderzoeksbudget 

hebben al hiermee bezig zijn? 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=475
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Fotonen laser 
Ze zeggen wel eens in science fiction boeken dat je fotonen kunt richten als een soort 

laser. 

een straal die zonder te spreiden als een rechtlijnig licht rechtdoor gaat. 

Ik had eens een droom dat er een heilige was, die lang geleden leefde, 

Misschien in het voortechnologische tijdperk. Voordat onze manier van uitvinden 

gewoon werd. 

En in een samenleving hier een eind vandaan. 

Een heilige die zei, het is een heilige grens om het licht te kunnen veranderen. 

Als het licht verandert zou worden. Dan zou de samenleving ten onder gaan. 

Door het veranderen van licht, in haar unieke elementen zou er dermate schade 

ontstaan dat de stabiele grens die het geeft, de orde in de kosmos, of in die gebieden 

schade zou oplopen. 

Het licht veranderen is dan niet een prisma ervoor houden, of een edelsteen gebruiken 

om het licht te buigen. Maar het wijzigen in haar unieke vorm. 

De Heilige die dat gezegd heeft, kent geen naam, en staat niet in onze geschiedenis of 

mythologische vertellingen. 

Diezelfde Heilig heeft ook gezegd dat hen die de Toekomst veranderen, een kwalijke 

oorzaak zouden zijn. 

Alleen bij ons is het niet mogelijk de toekomst te veranderen, 

evenmin is het mogelijk het licht te wijzigen. 

(tenzij er bronnen zijn die het weerspreken) 

Een fotonen laser. Is in onze ogen een lichtbron die via een halfdoorlatende spiegel 

kracht opbouwt en bij een zekere intensiteit erdoor heen schiet en als een rechtlijnige 

lichtbron meters kan afleggen. Zelfs bij voldoende kracht kilometers. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=471
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Lasers zijn er zowel met elektronische aandrijving als met chemische aandrijving. 

Door chemische aandrijving zou het een laserstraal zijn die beperkt in aantal en 

intensiteit zijn, 

Maar elektronische aandrijving is in staat tot langere en intensere werking met een 

interval afhankelijk van de elektrische bron. 
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Atomaire binding 
In de huidige scheikunde is al atomaire binding een begrip. 

Een binding die bijvoorbeeld door water wordt gebruikt. 

Water moleculen worden door een atomaire binding aan elkaar gebonden. 

Maar dit is anders als de atoomwand die ik beschreef. 

een atomaire binding, stelt ook in staat om energie te winnen. 

Door hetzij een atomaire binding te doorbreken, 

of een atomaire binding op te dwingen. 

Alleen ontstaan er bijproducten die niet altijd even gezond zijn. 

Bij een atoomenergie centrale wordt ook nucleair geladen materiaal geproduceerd. 

Die naar zeggen vele jaren blijven bestaan in het milieu en handicaps en wildgroei en 

ziektes veroorzaken in de mens en dieren. 

Een atomaire binding die gebruikt is voor energie in splijting of fusie kan wel beperkt 

worden in schade. Maar veel van de huidige ontdekkingen zijn met een zeker risico op 

verkeerde gevolgen. 

Een deeltjesversneller kan bij een fout een heel land opblazen. 

Een atoomenergiecentrale kan bij een ramp een wolk en regio veroorzaken met slechte 

straling. 

Het is dus altijd een overweging of een land, of een regio dat wel wil toestaan. 

Atoomenergie is niet te vervangen door andere soorten energie met dezelfde middelen. 

Maar een land dat enigszins verantwoordelijkheid neemt voor het milieu, 

zorgt voor groene energie. Zowel wind, water en zonneenergie. 

En rode energie (dat is nucleaire bronnen) worden afgewezen. 

blauwe energie is kolen en gasbronnen voor elektriciteitsverschaffing. 

Nucleaire straling, om die te verwijderen, is nu geen technologie. 

Het wordt opgeslagen in loden vaten met betonnen buitenkant en dan in water of in 

groeven opgeslagen. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=460
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materialen met nuclear afval. Een goede erfenis voor onze toekomst. Immers zij zitten 

met de lasten als de stralingsschilden vergaan. 

Nucleair afval bewaren. er zijn natuurlijke hulpbronnen die hierbij kunnen helpen. 

Net zoals atoomsplitsing mogelijk is. Zo is er ook een manier om schadelijke 

materialen om te vormen tot minder schadelijke. 

Er zijn dierlijke vormen van leven die van nature bij atoomstraling voorkomen. 

Maar welke die dieren zijn is nog niet bekend. 

Maar het zijn dieren die nuclear afval kunnen reinigen van de atoomstraling. 

Denk dan aan dieren die ofwel plantenmateriaal eten met straling, 

of die anorganisch materiaal omzetten. 
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Atoomwand 
In de toekomst zal er een methode zijn om bijvoorbeeld ruimtes af te scheiden van 

elkaar. 

Alleen zonder dat er muren nodig zijn of hekken. 

Het heeft iets te maken met krachtvelden zoals die in de science fiction te lezen zijn. 

Een krachtveld is een veld van magnetisme of onbekende soort straling die 

of een grens zijn voor tastbare dingen of om geluid te scheiden. 

Een krachtveld, zou energie gebruiken. en een scheiding zijn tussen voorwerpen, 

of in staat om voorwerpen te bewegen. 

Een atoomwand, is een middel om ruimtes te scheiden of als een soort container in 

staat om 

voorwerpen of materialen te bevatten en te behouden. 

Een atoomwand is gemaakt van een dunne laag materiaal. Zo klein als atomen, 

Alleen wordt er door de straling van de atomen, een soort hechtwand geproduceerd 

waardoor het een bepaalde werking heeft. 

Atomen zijn een krachtig middel om allerlei doelen te behalen. 

Atoomsplitsing levert energie op. 

Atoomfusie levert energie op. 

En als je atomen syntetisch aan elkaar ‘last’ dan is het een soort wand of veld die 

scheiding toestaat tussen materialen of voorwerpen. 

Atomen die voor deze wand gebruikt worden, zijn afhankelijk van de methode om de 

atomen te verwerken van grondstoffen tot een eenduidig hoeveelheid materiaal. 

Het is afhankelijk van de technologie om atomen te scheiden van andere grondstoffen 

en de schaal van microtechnologie om ze in een 1 atoom dikke wand te plaatsen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=458
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Zand en Stof 
In het verleden dachten ze dat glas van stof was, 

en dat stof de oorzaak van ziekte was. 

Daarom wasten ze de voeten, omdat die contact hadden met het stof. 

Maar in de negentiende eeuw, vonden ze virussen uit, 

en andere ziekte-verwekkers. 

Zand is nu de oorzaak van berekeningen, 

en stof is de stof die dromen maakt. 

Maar wat is zand, dat het zo veel voorkomt op de aarde. 

Immers waarom zou de aarde bedekt zijn met een laag 

voor een gedeelte van de aarde met zand. 

Zand waar niets op groeit, 

Zand die wel conserverend werkt. 

Zand is een materiaal waar computers mee gemaakt worden. 

Zand is een materiaal om water te filteren. 

Zand is zuiver zonder ziekte of verderf. 

Maar zodra het gemixt wordt met andere materialen. 

Zoals oud voedsel, oude planten en vlees, 

dan wordt het vruchtbaar om planten op te kweken. 

En wordt het een oorzaak van ziekte. 

Immers bacterien en virussen leven ook in grond waar energie in zit. 

Energie in de vorm van materiaal, moleculen van verscheidene soort. 

Vruchtbare grond is nodig om de mens voeding te verschaffen. 

Vruchtbare grond is nodig om de atmosfeer leefbaar te houden. 

Als mens beschikken wij over machines, en hulpmiddelen om van zand, vruchtbare 

grond te maken, 

en door beplanting te zorgen voor voedsel en klimaat. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=456
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Herinneringen in water 
Een geheim van een samenleving die lang geleden bestond. 

Er is een manier om herinneringen op te slaan. 

Die later door een levensvorm met ene minimaal intelligentie nivo kan worden gelezen. 

Deze technologie is niet altijd beschikbaar, 

maar als zij beschikbaar is, dan geeft zij de levensvorm de kans 

om ook het verleden te zien, 

Door herinneringen in water op te slaan. 

Door een machine het water uit te lezen. 

Zo zijn er koninkrijken die in het water hun kwalijke daden opslaan, omdat zij niet 

weten hoe ze die moeten genezen. 

Zo zijn er koninkrijken die zoals wij films kijken, maar dan met het medium water. 

Water is een materiaal dat mensen ook vrede schenkt. 

Als er geen water zou zijn, zou het leven vol ruzie en conflict zijn 

Water is ook een vorm van communicatie. 

Doordat water aan elektriciteit wordt gekoppeld, 

zou er een mogelijkheid zijn om elektrische communicatie te koppelen aan een water 

veld. 

Zo’n water veld brengt dan een trilling teweeg die zonder dat er snelheid van 

elektronen is 

wordt verplaatst naar een identiek waterveld op kleine of grote afstand. 

vijftig jaar geleden hebben ze dat ontdekt. De wezens die ook zo’n waterveld hebben, 

schenken altijd hun gunst aan hen die ook een vredelievende intentie ermee hebben. 

Moge ons leven erdoor verrijkt worden. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=452
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Zilver schijf bedoeling 
In een mythe over een keizerrijk, 

Was er een methode om mensen te bekeren van hun kwade inborst. 

Ze werden aan een machine gekoppeld die hen uitlas, 

en die informatie werd gebruikt om de ziel weer op het goede pad te brengen. 

De machine bekeek de oorzaak van de kwade inborst. 

De machine liet door een soort boek in filmvorm met interactie zien waarom 

criminaliteit niet loont, 

en hoe het anders kan. 

De machine werkte op de ziel in zolang het een kwalijke intentie had. 

De machine liet ze na afloop weer los, 

zodat ze veilig verder konden leven. 

Deze machine wordt als hij voor het laten zien van de projectie wordt gezien een 

zilverschijf genoemd. 

Deze machine is door een intelligente levensvorm ontwikkeld. 

Een levensvorm die net als de mensheid, een gevoelsnivo heeft die ethiek en moraliteit 

bevat. 

Moge de zilverschijf genezen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=450
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De rode sjaal 
In een mythe was er de rode sjaal. 

Het was een kenmerk van een bepaalde gebeurtenis. 

Die voor het slachtoffer veel pijn gaf. 

Men weet niet meer waarom dat werd gedaan, 

maar het was een soort religieuze daad. een soort oordeel. 

Een religieuze sekte die het gebruikte. 

Als de gebeurtenis plaatsvond, 

dan was er een slachtoffer. 

Met valse voorwendselen werd hij naar de operatiekamer gehaald, 

en een chirurg bracht het slachtoffer verwondingen toe. 

(een expert chirurg) 

Het doel van de verwondingen, 

De ene zegt het is een oordeel over de wereld voor de hogere machten, 

Een ander zegt het is een oordeel over het kwade. 

Het slachtoffer, werd door verwondingen een trauma gegeven, 

En het slachtoffer overleefde het niet. 

Als het had plaatsgevonden, werd er een rode sjaal achtergelaten bij het slachtoffer. 

De chirurg en handlangers hebben meestal een valse naam, zodat ze ongezien weer weg 

kunnen. 

Laat zo’n sekte nooit bestaan. 

Of laat ze vredelievend zijn, zonder pijn of leed toe te brengen. 

Almacht. Schenk uw bescherming. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=447
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Zilver schijf 
Er is ooit een koninkrijk geweest, met meer technologie dan wij. 

Zij hadden de kunst ontwikkeld om zielen te vangen en in een artificieel voorwerp te 

plaatsen. 

Een voorwerp dat de ziel kan binnenhouden en een soort van droom kon 

voorspiegelen. 

Dat voorwerp van een zilverschijf. 

Als de zilver schijf bij een mens in de buurt komt 

zend hij straling uit die de mens of het slachtoffer het laat oprapen. en de ziel wordt 

dan naar binnen getrokken. 

Deze zilver schijf, die de ziel naar binnen trekt, zou een droom voorprojecteren, 

die het tijdsbesef ook wegneemt. 

Zo zou iemand in de zilverschijf denken dat er maar een leven voorbijgaat, 

terwijl het langer is. 

Deze zilverschijf, die door dat koninkrijk werd ontwikkelt, 

Werd door hen uitgezonden naar allerlei planeten, 

en had als opdracht om alle intelligente vormen te onderzoeken. 

Een soort test voor te leggen. en vast te stellen wat het reactieschema is op diverse 

veroorzaakte situaties. 

Sommigen zeggen dat het als doel had om het universum tot vrede te brengen. 

Sommigen zeggen dat het koninkrijk hun heerschappij wilden behouden en het als 

vooruitgeschoven verdediging gebruikt. 

Sommigen zeggen dat ze op die manier naar wijsheid zoeken. 

Sommigen zeggen dat zielen in gevaar erdoor worden opgevangen. 

Deze zilverschijf. Heeft dus een drieledige functie. 

Zowel het opvangen en scheiden van de ziel van de werkelijkheid. 

Het laten zien van een droom, waardoor of een test of een bezigheid wordt 

gepresenteerd. 

En het veilig houden van de ziel, zolang de schijf of terugreist naar het oorspronkelijk 

koninkrijk,of verder reist. (of dat de ziel weer veilig in de wereld kan geplaatst worden) 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=445


 

360 
 

Zilverschijf. 

Als de intelligentie ermee bepaalt wordt, zouden alleen de wezens getest worden die 

volgens het originele ontwerp al in kaart zijn gebracht, of een vergelijkbaar ontwerp 

hebben. 

Zilverschijf. 

Een voorwerp met meer bedoeling als ik kan beschrijven of ik kan begrijpen. 

Een voorwerp die een technologie aangeeft waar wij nog niet over beschikken. 
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Yantra 
In de oude godsdiensten waren er methoden om 

het leven een bepaald doel of werking te geven. 

In die tijden waren ze ook toegewijdt aan bijvoorbeeld Vishnu, of de Param Atman. 

Ten tijde van het schrift dat werd uitgevonden en ontwikkeld waren er 

bepaalde tekeningen die een bepaalde werking hebben. 

De tekeningen waren een equivalent van mantra’s 

Mantra’s zijn woorden of zinnen die een bepaalde kracht hebben. 

Bijvoorbeeld reinigend, of wijsheid gevend, of verlossend. 

Als mensen ook in hun omgeving zichtbaar een mantra tot uitwerking wilde laten 

komen, 

dan kozen ze voor een Yantra. 

Een Yantra is een soort tekening, kan zowel met pen of met kleur zijn, 

Die een bepaalde kracht vertegenwoordigt. 

Zo is er bijvoorbeeld de Gayatri Yantra, die wezens het licht aanwijst. 

En ook bijvoorbeeld een Sri Yantra, waarover ik gehoord heb dat je 

een succesvol zakelijk leven krijgt. 

Zo zijn er een aantal Yantra’s zover ik weet een stuk of twintig. 

Als je op internet zoekt vind je zeker een yantra die je mooi vind, of wil printen of 

kopen. 

De Yantra’s kan je kopen of printen. Het gaat niet om een mooie kunstcreatie, 

maar om het zichtbare symbool wat vertegenwoordigt wordt met kleuren, lijnen, 

vlakken en sanskriet. 

Bij astroved.com kan je yantra’s kopen van metaal voor 35 dollar. 

Ik wens iedereen de zegen van de Almacht toe. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=443
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Greek symbol sigma 
Op internet zijn een heleboel documenten 

die door niemand te lezen zijn. 

Verborgen onder bepaalde sleutelwoorden. 

Verborgen, met de classificatie geheim. 

Verborgen, met doel om hogere overheidsdiensten te laten werken. 

Een verborgen samenleving binnen onze samenleving. 

Kent code woorden die beschrijven welk doel de verschillende groeperingen hebben. 

Deze codewoorden zijn alleen bekend bij de diensten die hierover gaan. 

Maar zo kwam ik onlangs op een code. 

Sigma Six. een griekse letter en een cijfer. 

Deze methode is op uiterlijk oog alleen een middel om foutmarges te verkleinen in 

bedrijfsprocessen. 

Maar als je verder op zoek gaat is het ook een middel om bedrijven langs de meetlat 

van efficiency te houden. 

Mensen ontslaan van wege deze methode wordt niet vaak bekritiseerd. 

Naast deze statistische methode worden dit soort letters ook in code woorden gebruikt 

die onzichtbaar zijn voor de normale mens. 

Ik zocht onlangs ik naar sigma, en kwam een bedrijfsproces tegen die in dienst van de 

amerikaanse overheid onderzoek doet naar buitenaardse zaken. 

Misschien is het een mogelijkheid om hier meer zichtbaarheid aan te geven. 

Immers een democratie steunt op de openbaarheid van informatie en processen binnen 

de samenleving. 

Anders zou het een propaganda cultuur zijn zonder reele informatie over de wereld. 

Als de burger moet kiezen eens in de paar jaar, zou je verwachten dat ze op grond van 

werkelijke informatie kunnen beslissen. En niet op een voorgeschouwde onwerkelijke 

situatie. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=434
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Maak de kiezer bewust door geen informatie voor te liegen. 

Als er echt buitenaardse wezens bestaan, heeft de burger recht op informatie. Anders is 

de democratie een grote farce. Anders is de democratie een leugen. 
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Spion in dienst 
Spion zijn, 

veel kinderen dromen ervan. 

Om geheime informatie over defensiemachten te ontdekken, 

en geheime oorlogen te vernemen voordat ze plaatsvinden. 

Technologie die een doorbraak zijn in belangrijke gebeurtenissen. 

Spion zijn, 

Je verhuist naar een ander land, 

een andere naam, en een uiterlijk dat anders is. 

Spion zijn, 

Je doet alles in dienst van een goed doel. 

Meestal een landsbelang. 

Het is reden om in gevaar te overleven, 

en keuzes te maken die niet op lichamelijk heil zijn gericht. 

Spion zijn, 

Soms noemen ze religieuze mensen ook spionnen, 

Als zij door hun religie worden gevraagd of geroepen 

om naar gevaarlijke gebieden te gaan, 

en er zielen te winnen, of een boodschap te verspreiden. 

Spion zijn, 

Elke beroepsgroep kent spionnen, 

van religieus, patriottisch, en wetenschappelijk. 

Spion in de wetenschap, 

Die roept gevaar bij bepaalde uitvindingen of wetenschappelijke regels of gebruiken 

om duidelijk te maken wat wel goed is voor de mens en de samenleving 

en wat schade doet op korte of langere termijn. 

Spion in de wetenschap, 

De klokkenluider van alle levensgebieden die te vatten zijn in regels, logica of 

herhaalbare onderzoeken. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=418
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Lotsgodinnen 
Het lot, 

Het is een gebod, 

Zo zeggen mensen die de leerschool van het leven handhaven. 

Het lot, 

Schenkt bij toeval het goede, en bij straf het kwade. 

Zo zeggen de mensen die geloven in oorzaak en schuld. 

Het lot, 

Is als een voorzienigheid, 

Bij goed leven, en religieusheid, 

Schenkt zij een goed leven. 

Zo zeggen mensen die geloven dat een schepper bestaat. 

Het lot, 

Zo zeggen de wijzen. 

Is niet verantwoordelijk door daad of belang. 

Is niet verantwoordelijk door gevoel, of gedachte. 

Is het wel verantwoordelijk zover wij oorzaak zijn van kwaad en goed. 

Het lot, 

Een kans om anderen te helpen. Beide goed en kwaad. 

Een kans om te beschermen. Beide zwak en ziek. 

Een kans om te onderwijzen. Beiden jong en dom. 

Een kans om te verzorgen. Gewond, gehandicapt. 

Een kans om wetten te verwerkelijken, goed en rechtvaardig. 

Het lot, als een kans voor goede daden. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=415
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Tijdpassages 
De tijd is een vloeiende lijn van verleden naar toekomst. 

Soms in films of in je fantasie kan je alternatieven hiervoor uitvinden. 

Zo zou je niet gebonden zijn aan de tijd als reeks van data en tijden die linear naar 

voren lopen, of oplopen in getalswaarde. Maar zou het mogelijk zijn, om tijd te 

onderbreken, een andere tijdslijn te volgen, en erna weer terug te gaan naar de eerdere 

tijdslijn. 

Als dat zo zou zijn, zou de tijdsvolgorde in data en tijd, minder belangrijk zijn als wat 

volgens het ervaren moment een tijdsvolgorde zijn. 

Je hebt een paar methoden om tijd te meten. 

Je kan het meten naar aanleiding van zichtbare tijdsverschuiving. 

Soms ook verder ontwikkelt in mechanica of eletronika. 

Door bijvoorbeeld een wekker zie je dag na dag tijd na tijd verschuiven. 

Een andere manier om tijd te meten is het bekijken van de werkelijkheid, en het meten 

van moment tot moment. 

Als je de volgorde van tijd niet zou observeren of kunnen meten, zou je niet weten wat 

het begrip leeftijd betekent. 

Als de tijdsvolgorde volgens mechanica zou verlopen, zou je voortdurend of bij 

terugkeer bewust behoren te zijn van hoe de tijd verloopt. 

Maar stel een tijdreismachine. 

Je reist van een tijdspunt, een datum en tijd, naar een ander tijdspunt, met een datum 

en tijd. 

Volgens de mechanische tijdsmeting ben je verplaatst naar een ander punt in de tijd. 

Maar volgens de tijdmeting van moment tot moment, zijn het tijdspunten die als een 

vloeiende lijn na elkaar plaatsvinden. Er is dus op die manier gedacht geen tijdreis. 

maar een pad van het ene punt tot het andere punt, linear elkaar opvolgend. 

In films zie je soms dat ze tijdreizen en naar het verleden gaan, een gebeurtenis 

wijzingen en terug reizen om een andere wereld te vinden. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=411
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Als je uitgaat van tijdreizen volgens mechanische meting, zou het heel ingewikkeld zijn. 

Je weet dan niet wat verleden en toekomst is. en wat er mogelijk is door de tijd heen. 

Maar als je het in momenten meet, volgt het op elkaar en is het eerdere niet perse 

resulterend in het volgende. 

Oorzaak en gevolg is dan geen meetbaar begrip in een veranderend verleden. 

Het is te zien als dat een tijd doorloopt en alleen een wisselend scherm laat zien. Het 

scherm wisselt in onderdelen en betekenis, maar het wezenlijke, de tijd zoals die echt 

bestaat, verandert op een ordelijke manier. 

Tijdpassages. 

Als ik door de tijd zou reizen, naar een verleden. 

Wat nut heeft het, want de toekomst wijzigt alleen naar wat er mogelijk is. 

De tijd in het verleden wordt dan een toekomst met een begin en eindpunt. 

Tijdpassages. 

De tijd is als een slang die de bewuste ziel verteert van begin bij de kop tot de staart. 

En de bewuste ziel, allerlei gebeurtenissen voorschouwt. 

Tijdpassages. 

Als het mogelijk zou zijn de tijd te veranderen. 

Is het dan ook mogelijk een willekeurig punt te betreden, vanuit een willekeurig ander 

punt. 

En als het een punt op een ruimtelijk veld zou zijn, een aantal afstanden ervandaan. 

Wat bewijs is er dat het heeft plaatsgevonden. 

Wat bewijs is er dat de tocht door de tijd werkelijk heeft plaatsgevonden. 
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Kansberekening 
De kans om de loterij te winnen is niet groot. 

De kans om je ideale geliefde te vinden is niet groot. 

De kans om op straat een gouden munt te vinden is niet groot. 

De kans om geluk in je leven te verkrijgen, is afhankelijk van de kans die je gegund 

wordt. 

Kansberekening. 

Als je op kans afgaat heb je niet altijd geluk. 

Als je in plaats van kans als middel te gebruiken. 

Alles binnen je mogelijkheden doet om het voor jezelf en anderen goed te maken, 

Dan wordt de kans groter dat anderen jou ook een goede plek gunnen. 

Door te investeren. Verkrijg je soms voordeel. 

Maar investeren is niet altijd werken en er voor terugverwachten wat de redelijke 

beloning is. 

Investeren, in Altruisme, levert soms later wat op. Maar je kan het niet eisen. 

Kansberekening, 

Als ieder alles onbaatzuchtig zou doen, 

Zou de samenleving binnen 20 jaar geheel gelukzalig zijn. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=409


 

370 
 

Aantal geloften 
Deze wereld kent geloften als een middel om een goed leven te leiden. 

Geloften zijn er zoveel als mensen aan zouden willen gaan. 

Maar zijn meestal op goed gedrag gericht. 

Geloften van kuisheid, deugd, geweldloosheid, afzien van drank en drugs. 

Geloften. Het is niet van deze tijd ze bekend te maken. Immers een softie is het al snel. 

Geloften, ook de huwelijksovereenkomst is een gelofte. 

Bij een gelofte doe je al je moeite en best om een dergelijke regel te bewaren, behouden, 

na te leven. 

Er is geen kritiek dan de kritiek die je jezelf geeft. Verantwoording is een eerlijke blik 

op je eigen gedrag. 

Geloften, ook goden kunnen helpen bij het naleven. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=407
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Geloof 
Geloven is denken dat iets echt bestaat. 

Geloven is voelen dat iets mogelijk zou zijn. 

Geloven is lezen dat iets zou kunnen gebeuren. 

Als je een religie volgt, 

Heet het dat je gelooft in zijn profeet of spreekbuis. 

Als je een religie volgt, 

Heet het dat je als waar aanneemt dat wat over Hem of Haar is geschreven echt is 

gebeurd. 

Heet het dat wat hij zal doen, of kan doen bij hen die erom vragen zal plaatsvinden. 

Geloven, 

Als je gelooft genezen te worden, is een gebedsverhoring van die religieuze macht, 

zeker. 

Als je gelooft beroemd of bekend te worden, is gebedsverhoring mogelijk. 

Maar op welke wijze het je leven in komt, als gebedsverhoring is niet vooraf 

beschreven. 

Immers een hogere intelligentie is geen robot die bevelen uitvoert, maar een macht 

die zelf bepaalt hoe of waar iets gebeurt. 

Geloven, het is mogelijk, in het christendom. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=405
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Projectie 
projectie, is het schijnen van informatie op een leeg medium. 

Het is als een dia-projector, schijnend op een muur de dingen van het verleden. 

Projectie, het schijnen van herinneringen op de spiegel van het denkvermogen. 

Projectie, een denkraam die een computer bevat die de logische vervolgstappen 

laat zien in haar eigen raam. 

Projectie, een ring die men ronddraait, en geheimen ziet de om haar heen niet echt 

mogelijk zijn. 

Projectie, een glazen bol, die de toekomst duidt. 

Projectie, door kruiden en toverspreuken, wint men haar vriendschap en ziet men alles 

met een 

zekere wijsheid. 

Projectie, de toekomst wordt als een stem besproken, met de doelen die men zelf 

nastreeft. 

Projectie, zonder spiegel of raam bestaat zij niet. 

Projectie, zonder inhoud, heeft het geen invloed. 

Projectie, door afwijzing leert men zonder te leven. 

Moge iedere projectie zijn werkelijke waarde bewijzen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=403
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Moonlight 
Maneschijn. 

In het engels noemen ze mensen met een geestesziekte dat ze 

connectie hebben van of met de maan. 

De maan, schenkt haar getijden. 

En hen die er erg onder lijden. 

vinden door de dag heen, geen geluk, maar leed. 

De maan. 

‘s nachts is zij een reflectie van de dag. 

En overdag schijnt de zon, zoveel, dat de maan niet zichtbaar is. 

Geesteszieken. 

Soms helpt het je geest opdracht te geven geen toegang meer aan slechte krachten te 

geven. 

Soms helpt het te mediteren, bewust blijven van je omgeving. 

Soms helpt het medicijnen te nemen. 

Geesteszieken. 

Een verachte groep in de samenleving. 

Ze zeggen soms, de geesteszieken lezen gedachten van anderen. 

Maar dan niet als scepter die er invulling aan geeft. 

Maar als slachtoffer ondergaand, wat wordt bevolen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=400
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#.aarde 
Ieder mens heeft een link met de aarde. 

‘s nachts dromen wij, de dromen die zij, de aarde, ons geeft. 

Overdag, als wij sensibel zijn vervullen wij de wensen van haar. 

Gaia, zo noemden zij haar in het verleden. 

Maar de indruk dat ze bewustzijn had is verdwenen. 

Gaia, zij bestuurt ons door de dromen des nachts. 

Zij helpt ons, als wij ‘s nachts de dromen, zien en beleven, die zij ons schenkt. 

Eigenlijk is er niemand die geen contact heeft met haar. 

Als wij slapen. 

Verkrijgen wij nieuwe energie. 

Genoeg om de dag weer door te komen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=398
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Oorlog en recht 
Landen die in oorlog zijn, vinden allebei dat ze het recht aan hun kant hebben. 

De ene vecht vanwege religieuze doelen, De ander vecht omdat het kwaad geen voet 

aan de grond mag krijgen. 

Landen die in oorlog zijn, besteden veel algemene middelen om hun oorlog te kunnen 

voeren. 

En volgens de burgerbevolking is een oorlog soms niet nuttig of nodig, 

Maar het is de reclame die de overheid ervoor maakt of een bevolking het accepteert of 

eraan meewerkt. 

Overheden die oorlog willen voeren, hebben hun redenen, en hun middelen om het 

mogelijk te maken. 

Het recht om je land te verdedigen is er altijd. Het is altijd toegestaan te verdedigen 

tegen aggressors. Maar het is niet altijd een recht om andere landen aan te vallen. 

Aanvallen is geen recht dat redelijk of logisch is. 

Als het land aangevallen wordt, 

Hoe verdedig je je, als je regels van geweldloosheid hebt ingevoerd. 

Een militaire macht hebt afgebouwd, ontslagen. 

Geen defensieve macht meer hebt. 

Een land dat zich niet kan verdedigen, bestaat dank zij overleg met andere landen. 

Door internationaal overleg is zo’n land toch instaat tot behoud ook bij oorlog. 

Er kan bijvoorbeeld een wisselwerking zijn, 

een defensieve macht van een machtige bevriende natie, 

die in ruil voor inkomsten, technologie, of producten een belofte doet van 

bescherming bij oorlog. 

Het enige punt hierbij is dat een dergelijke overeenkomst voldoende zekerheid moet 

bieden. 

Immers wat als de overeenkomst niet wordt nageleefd? 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=393
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Onderwijs 
Menig jongere vind opleiding een zaak zonder nut. 

Als ze kunnen feestvieren, spelletjes doen, 

Dan zijn ze gelukkig, 

Niet iedere jongere vind school echt leuk. 

Maar onderwijs is een vereiste om de beroepsbevolking te onderhouden. 

In de jeugd een beroep leren, 

is een vereiste om als land een zeker welvaartspeil te hebben. 

De jongere die geen onderwijs volgt, 

Of te slechte resultaten haalt. 

Wat doet Nederland voor hen. 

Is het mogelijk om voor hen een pauze beschikbaar te hebben. 

Dat ze tot bezinning kunnen komen. 

Erachter kunnen komen wat hen wel interesseert. 

Onderwijs, niet alleen vrijheid, 

Maar ook betekenis. 

Onderwijs met als onderdeel een 

resultaat te behalen, 

die niet alleen waarde heeft als cijfer op een rapport, 

Maar ook informatief, expressief is voor een publiek. 

Een leerling die een boek schrijft als resultaat voor een examen. 

Een boek die kan gelden als informatie beschikbaar voor mensen om te kopen en of 

lezen. 

Niet alleen onderwijs met resultaat als cijfer, 

Maar ook resultaat voor de samenleving. 

Met als stimulans de mogelijke lezers.  

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=391
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Generieke middelen 
Elke dag weer maken mensen gebruik van de basisvoorzieningen van de overheid. 

Voorbeeld: Openbaar vervoer, Bank zaken, Supermarkt. 

Niet altijd zijn die basisvoorzieningen wel echt basis. 

Immers er wordt net als bij andere commerciele activiteiten winst mee gemaakt. 

En wat niks oplevert wordt opgeheven. 

Openbaar vervoer, is er niet, 

Bankzaken, niet beschikbaar zonder winst of opbrengst. 

Supermarkt, overgenomen. 

Wat is onze toekomst, 

Een investeringsmaatschappij die ons als eigendom heeft. 

Wat mogen we in de toekomst nog doen. 

Gaat de investering niet over de rug van onze burgers. 

Moge de overheid, 

Niet alleen winstbelust zijn, 

Maar een voorzienende functie hebben. 

Voor alle nederlanders een basis, 

Bed, Bad en Brood. 

Oftewel een huis om in te wonen, ook voor hen zonder inkomen. 

Schoon water voor drinken en wassen, ook voor hen zonder huis. 

Brood, een basisvoorziening die geen duizenden formulieren kost. 

Noem het maar de brood-voorziening. 

We hoeven niet alleen buiten ons land te kijken, 

Maar ook binnen ons land. 

Wat de voordelen zijn? 

Een criminaliteitsvermindering van 30 procent, 

Een vermindering van armoede van 20 procent. 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=389
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Is dat het waard? 
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Kiesrecht 
Alledaags is politiek niet. Men praat erover, heeft een mening. 

Maar het zet geen zoden aan de dijk. Alsof politici een eigen belang hebben, 

en niet altijd de bevolking representeert. 

Met deze dagen in de tijd, we weten dat technologie wel 

in staat is om iedereen met iedereen op elk moment en plaats in contact te brengen. 

Of uithangborden met onze toffe acties te delen met wie maar wil lezen. 

Facebook, is een gewoonlijke term geworden. 

Maar het kiesrecht blijft achter. 

Eens in de aantal jaar een vakje rood kleuren. 

Maar wat er technologisch mogelijk is, niemand kijkt ernaar of vind het uit. 

Kiesrecht, niet op politieke partij, 

Niet op gemeentevertegenwoordiging, 

Maar kiesrecht per onderwerp, per voorstel, per wijziging in de wet of regelgeving of 

bestuur. 

Iedereen een kleine computer, of een veilige vorm van software. 

Om iedereen de kans te bieden elke dag, als ze willen, een invloed te hebben op het 

beleid. 

Wat is er simpeler dan een ‘app’ die elke dag een berichtje laat zien. 

Dit zijn de onderwerpen waarover gestemd kan worden, 

en is het voor,tegen of meer onderzoek gewenst. 

Zou het te moeilijk zijn voor de politiek om zoiets toe te laten in haar bestuur. 

Zou het te moeilijk zijn voor wetenschappers om zoiets te ontwikkelen. 

Succes Nederland in de politiek! 

 
 
 

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=387
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Groen Licht 

 
 

door Bastiaan Oostendorp 
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T’huis 

Een nieuwe dag, 
een nieuw leven, 
Een nieuwe lichtperiode, 
Een nieuwe planning voor de dag. 

Maar de tijd stroomt als een rivier van hoogte tot dal. 
En is de tijd aan haar einde, dan gaat het leven 
als vanzelf naar een plaats om te slapen. 

De slaap die dan geen einde heeft, 
en het bewustzijn terugbrengt naar de vorige nacht. 

De slaap van het leven. 
Is de levensnacht, die geen mens telt, of meet. 
De slaap van het leven, 
Is als de zon die door de maan reflecteert. 
En de mens haar kunsten toont. 
Van schilderij tot film, 
van boek tot brief. 
Het is de basis van de wereld. 
Als de aarde haar einde zou kennen, zou de slaap van de dag niet meer bestaan. 
Maar bewustzijn is langer bestaand als dat de aarde haar vorm kent. 

Moge bewustzijn haar oorzaak leren kennen, en haar doel leren bepalen. 
En moge het bewustzijn ieder ander bewust leven leren erkennen en respecteren. 

Gun bewustzijn, en verkrijg bewustzijn. 
Als je bewustzijn splitst, verkrijg je twee delen bewustzijn die ieder in zichzelf 
volledig zijn. 
Als je bewustzijn bij elkaar brengt, verkrijg je een deel bewustzijn dat een heel 
organisme vormt. 

Door bewustzijn komt een wezen tot zijn bedoeling. 
Door bewustzijn komt een levend organisme tot een intelligente vorm. 

Bewustzijn als dier kent voedsel, slapen en status. 
Bewustzijn als mens, kent voedsel, slapen, status en bedoeling. 
Bewustzijn als hoger wezen, kent voedsel, slapen, status, bedoeling en oorzaak. 
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een tekst met letters en symbolen, 
gunt de eeuwigheid aan een beschrijving in woorden. 
En de tijd kiest het pad waarmee de dagen lengen. 
Waarna de nacht de rust schenkt aan de zielen. 
Bewusteloos ligt het lichaam ter neer, 
totdat het weer wordt opgeroepen tot een nieuwe dag. 

Wijsheid is als zilver, verkocht voor grote waarde. 
Met een glans die door zonlicht wordt gevangen. 
Door de zielen wordt zij gewaardeerd, en de beesten zijn 
als in zwijm door de voeding die het leven tot eeuwigheid verheft. 

Moge de zielen die leven, tot eer zijn van die hoge naam. 
Die door iedereen wordt genoemd bij geboorte, 
Maar tijdens het leven wordt vergeten. 
De tijd schenkt haar leven aan hen die zij bevat. 
Maar het is een onbelangrijke daad die uitgroeit tot grote daden. 
Immers het is de toegang tot de wijsheid, om haar te zoeken, 
en het leven in haar dienst te stellen. 
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Wijsheid 

Wijsheid komt met de jaren. 
Grijze haren geven leeftijd aan. 

Goedheid komt met vrede. 
Vrede komt na oorlog. 

Of wijsheid komt door de genade van hogere machten. 
En vrede komt door hardwerken of inspiratie. 

Geloof geeft zekerheid. 
Betekenis geeft zingeving. 
Wijsheid brengt kennis 

Wijsheid is als water en stroomt naar waar er ruimte is. 
Wijsheid is als ijs, dat smelt door de zon, en de wezens die dorst hebben, te 
drinken geeft. 
Wijsheid is als licht, dat door de duisternis haar eigenschappen verkrijgt. 
Wijsheid is als warmte, die door alle wezens in het koude hun wens verkrijgt. 

Wijsheid, het is een naam voor all kennis en wetenschap die levende wezens, 
geluk, voorspoed en vrede schenkt. 

Wijsheid, het is een methode om geluk te verspreiden, geluk te verkrijgen, geluk 
te veroorzaken. 
Wijsheid, de wetenschap die vorm geeft aan het doel van alle wetenschappen. 
Wijsheid, een methode, die door ervaring en onderzoek haar vorm krijgt. 

Wijsheid, het is nooit ongewenst om haar na te streven. 
Wijsheid, het is nooit verboden om uit te vinden waar geluk en vrede haar 
woonplaats heeft. 
Wijsheid, Het is een gunst van de goden. 
Wijsheid, het is de oorzaak van vrede. 

Wijsheid is als zilver, gekregen en verworven. 
Wijsheid is als zilver, het wordt voor munt en sieraad ingewisseld. 
Wijsheid is als zilver, met waarde in elke vorm gegoten. 
Wijsheid is als zilver, als waarheid met een reden. 
Wijsheid is als zilver, met de vorm in het beeld van de mens getoond. 
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Water harmonie 

Mensen in deze tijd zijn gewend om te wassen, het lichaam en de kleding. 
Maar als mensen hun lichaam niet frequent zouden wassen, 
zou er een invloed zijn van straling die de persoonlijkheid en het bewustzijn op 
een nadelige manier beïnvloedt. 
Water geeft harmonie aan het bewustzijn, 
En geeft de geest meer ruimte om zijn werking te doen. 
Water is een materie die geen straling veroorzaakt maar het tot rust brengt. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=690
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Yantra’s 

Het hindoeïsme een religie die al oud is, en nog steeds favoriet is bij een groep 
in de samenleving. 
Het heeft verscheidene middelen om in het leven bij te dragen. 
Door mantra’s te reciteren zou men de geest tot rust brengen, en meer 
mogelijkheden hebben tot handelen. 
Ook zou het bewustzijn en geluk bevorderen. 
Naast mantra’s zijn er ook yantra’s een soort symbolische tekening van letters 
en vormen. 
Deze yantra’s hebben ook een bepaalde uitwerking. 
Pas geleden zag ik een film of documentaire over iemand die een Sri yantra had 
als kunstobject in huis. 
En hij schreef zijn mate van voorspoed toe aan dit kunstobject. 
Hij was in ogen van anderen meer dan rijk. een miljonair. 
Zo zijn er allerlei yantra’s die een bepaalde uitwerking hebben. 
Op Google afbeeldingen zijn er genoeg te vinden. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=687
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Klank en toonhoogte 

Soms tref je op internet wel eens aan dat bepaalde klanken een goede 
uitwerking hebben op het menselijk lichaam. 
Zo zou solfeggio een toonhoogte zijn die de geest heelt. 
Maar een toon is niet in staat een complex genezingsdaad op gang te brengen. 
Maar muziek kan het soms wel. 
Muziek heeft een bepaalde uitwerking. 
Mensen niet hard metal luisteren hebben meer kans op depressie of psychische 
ziektes. 
Mensen die klassieke muziek luisteren, zijn vaker nette mensen. 
Zijn ze net en is dat de reden om klassiek te luisteren, 
of luisteren ze klassiek en beïnvloedt het hun voorkeuren. 
Klassieke muziek is genezend voor allerlei ziektes. 
Niet doordat het een vaccin is, maar omdat de ziel erdoor in harmonie wordt 
gebracht. 
Het is nog niet bewezen dat het zo is, maar het kan bij voldoende onderzoek 
worden vastgesteld. 
Klassieke muziek is onder andere van de componisten: Mozart, Bach, 
Beethoven, etc. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=685
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Buitenaardsen 

In onze filmwereld is het begrip buitenaards een normaal begrip. 
Mensen zien een paar keer per jaar in een film een buitenaardse langskomen. 
Buitenaardsen die op verschillende manieren worden afgebeeld. 
Zoals een mens met grotere ogen, andere huidskleur, 
ander vorm hoofd. Meer of minder ledematen. 
en met technologische snufjes die weer filmplezier opleveren. 
Maar het is een spiegel van hoe wij als mensheid nu en in de toekomst leven. 
Alle zogenaamde technologische snufjes zijn een spiegel van wat wij 
nu en in de toekomst uitvinden. 
De vorm die buitenaardsen aannemen is een overdrijving van hoe mensen 
misschien over enkele decennia al beginnen te kenmerken. 
Buitenaardsen, zijn niet de wezens ver weg, maar wij nu, en over een lange tijd. 
Net als dat kinderen niet buiten hun directe begrip om kunnen fabriceren. 
Vraag jonge kinderen te tekenen en ze maken een huis met een poppetje en 
dergelijke. 
Misschien dat wij volwassenen ook een klein begrip hebben van de 
werkelijkheid, 
en ook buitenaardse op de primaire manier schetsen zoals kinderen poppetjes 
en huisjes. 
Is het onze intelligentie die creeert wat wij vrezen, 
of is het een begrip die alleen het bestaande kan bevatten en in meer of mindere 
zin het kan verwerken in uitingen zoals kunst en film. 
Buitenaardsen zijn in mijn optiek, zoals kunst en film, een visie van onszelf over 
onszelf in een onbekende tijdsgrens of tijdsperiode. en plaatsbepaling. 
Buitenaardsen als ze echt bestaan, hoeven niet aan onze fantasie te voldoen die 
wij in films zien en leggen. 
Buitenaardsen als ze echt bestaan, zijn geen onderdeel van ons begrip over de 
werkelijkheid. 
Als buitenaardsen bestaan, zullen ze misschien tegemoet komen aan onze dorst 
naar afbeeldingen van wat wij kennen of verzinnen. 
Of ze zullen een totaal andere vorm kiezen, met hun intelligentie die misschien 
hoger is als de onze, of lager. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=682
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Vampirisme 

Het is een ziekte waarbij het bloed geen glucose en vetten meer kan 
transporteren naar de organen die het omzetten, hetzij naar lichaamsvet voor 
moeilijke tijden, 
hetzij naar energie die direct gebruikt kan worden. 
Als het bloed geen glucose via de maag kan omzetten naar energie, dan is het 
lichaam niet in staat om voeding om te zetten in celenergie. 
Om dit te genezen of te compenseren is er bloed nodig van uiterlijke bron. 
Het zou een virusziekte zijn die ten grondslag ligt aan vampirisme. En deze 
virusziekte, als er vaccin of genezing voor is, zou zo het voor zou komen, die 
vampieren genezen. 
Het is dus geen kwestie van een horror beeld, maar een falen van de 
geneeskunst. 
Het is waarschijnlijk al zeker dat geheime groeperingen zoals misschien in 
Amerika al zicht hebben op de ziekte die vampiers creeert. 
Ze hebben waarschijnlijk proeven gedaan. Of ze een geneeskundige behandeling 
ook hebben uitgevonden is niet zeker. 
Vampieren die bloed drinken, die mensen met een beet besmetten. 
Het is een virus die bij andere ziektes ook op die manier wordt overgebracht. 
denk aan aandoeningen die via bloed of lichaamsvocht worden overgebracht. 
Het is niet ondenkbaar dat vampiervirussen ook worden bewaard voor 
biologische oorlogen. 
Soms wordt het wel eens gezegd, als een virus in een mens een bepaalde 
uitwerking heeft. 
Bijvoorbeeld dorst naar bloed zo als bij vampieren, Dat door het abstinent zijn 
de ziekte verdwijnt. 
Door te weigeren die dorst te vervullen, zou de dorst op een gegeven moment 
verdwijnen, en dus het virus ook. 
Het gaat in die gevallen om een dorstgevoel die heel dwingend voelt. Elke keer 
als die dorst wordt vervuld, groeit de pressie om dat in het vervolg ook te doen. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=678
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Welvaartsziektes 

In deze tijd hebben naar verhouding veel mensen last van allerlei ziektes, die in 
het verleden niet bestonden. 
Ongeveer een eeuw geleden hoorde je niets over kanker, of dergelijke 
aandoeningen, 
Je hoorde niets over suikerziekte. 
Niet omdat het onvindbaar was met de medische chirurgie van toen. 
Maar omdat mensen gezonder aten. 
Als je in je dieet geen suikerhoudende voeding eet, fruit en groente 
uitgezonderd. 
Dan is de kans op suikerziekte veel kleiner. 
Als je in je dieet geen magnetronvoer, of alcohol, nicotine en dergelijke hebt, 
dan is kanker veel minder aanwezig. 
Het is geen hypothese die met feiten gegrond is, maar een weergave van 
wat ik in boeken heb gelezen. Ook boeken van medici. 
Welvaartziektes zijn te voorkomen, 
door een gezonde voeding, gezonde lichaamsbeweging, geen drugs, geen 
alcohol, geen nicotine. 
Het is een onderzoek waard. 

  

http://www.bastiaan.dds.nl/wpgood/?p=670
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Vampirisme 

Zoals elke film over dracula en andere vampieren laat zien, 
is bloed drinken een vampiristische daad. 
Bepaalde wezens kunnen alleen leven door bloed te drinken. 
Maar onze wetenschap vordert, ook op biologisch vlak, 
en dat kan in de toekomst problemen opleveren. 
Wat bijvoorbeeld als de medische wetenschap stamcellen gebruikt om mensen 
te genezen. 
is dat ook een vorm van vampirisme? 
Als mensen afhankelijk zijn van bloedtransfusie buiten de noodmedicatie om, 
dus zonder oorzaak van erge verwondingen, 
dan is het een vraag of het levensnoodzakelijk is en of het in plaats van nood 
hulp niet een vorm van 
ongewenst vampirisme is. 
het is ook mogelijk dat mensen lange tijd zonder daglicht vergelijkbare 
kenmerken toont als vampirisme. 
Oordeel zelf over onze biologie en medische wetenschappen. 
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Bescherming 

Bescherming tegen het kwade. 
Het eerste is er niet aan mee te werken. 
Het tweede is bescherming zoeken bij goede machten. 
Het derde is door wijsheid te bestuderen. 
Het vierde is, door een groep te vormen met dezelfde voorkeuren of idealen. 
Het vijfde is, gebed en meditatie. 
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Vredesymbool 

Een vredesymbool is de zwaan. 
Wit en met edele vorm. 
Zo wordt zij herkent door ieder die gelooft en goedheid verlangt. 
Een vredesymbool is de duif. 
Als zij lichtgrijs of wit is, en geronde vorm heeft. 
Is zij een symbool voor harmonie en vrede. 
Een vredesymbool is dolfijn. 
Een vorm die intelligentie en redelijkheid representeert. 
Zij brengt kalmte en rust in een leven vol drukte. 
Een vredesymbool is de eenhoorn. 
Een bron van bescherming van magie. 
Een bron van bescherming tegen kwalijke invloeden. 
Vredessymbolen zijn als een foto die bij iedere blik, 
haar werking doet door onzichtbare wegen. 
Vredessymbolen zijn als een bron van aandacht, 
die de blik van binnen op het goede richt. 
Vredessymbolen zijn als dieren, 
die het dierenrijk zijn overstegen. 
En een bron van goedheid zijn geworden. 
Moge de vrede in onze zielen wonen. 
Moge de vrede in onze harten wonen. 
Moge de geest vervult zijn van vrede. 
Ook de hindoeistische ohm-teken 
heeft een goede werking. 
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Gedachten lezen 

Gedachten al lezend, 
lezen al in gedachtenis. 
Lezen van gedachten, 
is als de ziel van de vorm bekijken, 
en schilderen als een vorm in beeld en woord. 
Lezen van gedachten, 
Geheimen en onduidelijkheden, 
afwisselend vorm gevend aan wat bekend is. 
Lezen van gedachten, 
De voorkeur van anderen radend, 
De voorkeuren van anderen berekenend. 
Lezen van gedachten, 
De diepe angst die nooit in woorden wordt getoond, 
De grootste gelukzaligheid die de mening binnentreedt. 
De mening die in gedachten leeft. 
De mening die de gevoelens hun klank vertoont. 
Lezen van gedachten, 
Is het een lelijkheid dat zij in het binnenste leeft. 
Is het een schoonheid dat alleen de denker haar beziet. 
Lezen van gedachten, 
De grens tussen het ware en het mogelijke. 
De grens tussen het getoonde en het bewaarde. 
Lezen van gedachten, 
Als woorden die letters vormen. 
Als letters die door schildering hun teken geven. 
Als klanken die met soort aan soort een dichtsel vormen. 
Lezen van gedachten, 
Mijn klank versus jouw klank, 
Mijn mening tegenover de mening ongekend ongemind. 
Lezen van gedachten, 
Het begint als leven in de eerste maand. 
Het eindigt met de laatste traan. 
Lezen van gedachten, 
Leren lezen tegen de analfabeet. 
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Leren zien tegen de blinde. 
Leren leven als zou de gedachte een leven duren. 
Lezen van gedachten. 
Mijn leven krijgt vorm in het binnenste van de vorm. 
Mijn leven krijgt vorm, in het begin van de tijd. 
Een begin beleeft en herbeleeft. 
Tot ook het einde een keuze uit gedachtes is. 
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Communicatie 

Referentie aan wat bekend is. 
Refereren aan wat eerder gezegd is. 
Ieder heeft een andere mening, gebaseerd op beleving. 
Als mensen dezelfde beleving zouden hebben, 
zouden ze als informatie dezelfde mening hebben. 
Maar de houding jegens die informatie is verschillend. 
Mensen die een mening hebben, 
Door vragen en aanvullende kennis te benoemen, 
Kan je iemand brengen tot onderzoek van zijn eigen mening. 
Mening is als een spel van woorden, 
Waarbij letters als zand in bouwsels wordt gevormd. 
Mening is als een schilderij waar ieder wijst naar 
de tekening van de ander. 
Mening is als water dat wordt verhandelt als levensvloeistof. 
De woorden in een mening zijn als kralen die door kleur een stemming geven. 
Mening is als een keur aan kastelen, 
Met gracht of in de lucht, 
met muren hoog of deuren open. 
Mening, 
Een mening is als een weergegeven gedachte, 
of een gevoel in taal gelegd. 
Een mening is als een symbool, om de toekomst aan af te meten, 
Een mening is als een teken, om het verleden in het kenbare te verhullen. 
Een mening, 
Zowel de ene als de andere, 
Beiden een mening gelijkwaardig. 
Of zwart naast wit staat, 
De kleur is als een houding en intentie die de woorden hun vorm geeft. 
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Onzinnig 

Al je spaargeld besteden aan beleggingen. Het is toeval of het omhoog of naar 
beneden gaat. 
Spaargeld is beter met rente, dan met lucht te voeden. 
Je vakantiegeld besteden aan loterijen. Alsof geld meer waard wordt door de 
kans op een prijs. 
Je loon besteden aan schuldenderving. Loon op zich is een vergoeding voor 
arbeid, 
Bij schulden betaal je rente over de schuld, de schuld zelf, en houd je minder 
over voor leven. 
Beleggen in griekse obligaties. Griekenland staat op de rand van de afgrond, een 
duw en je obligatie is niets meer waard. 
Soldaat worden en naar libie of syrie gaan, je leven is niet meer zeker. Want je 
bent gestempeld als vijand van de fanatici in religie. 
Onzinnig is een benaming die een kanttekening maakt bij gebeurtenissen 
nationaal en internationaal. 
Onzinnig zegt nooit iets over de toekomst, als zij nog niet duidbaar is. 
Onzinnig zegt niets over het verleden, want welke grap uit het verleden kan nog 
van waarde veranderen. 
Onzinnig een waardeoordeel over een aspect van de samenleving. 
Bij de caberetiers zijn woorden genoeg over de maatschappij als stereotype. 
Onzinnig en waardeoordelen van negatieve strekking zijn nooit om een goede 
verandering in te luiden. 
Deze oordelen zijn om status te verhogen, of om mensen zwart te maken. 
Onzinnig, is geen toekomstige gunst die ons nu invalt als grap. 
Onzinnig is een boodschap zonder constructieve waarde. 
Immers constructief is het benoemen van zwakke plekken en oplossingen 
stimuleren. 
Immers positief is goede dingen benoemen en waarderen, om het meer grond te 
geven. 
Moge onzin, een term zijn die niet wordt gebruikt om mensen te depriveren. 
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Gelukzaligheid 

Alle mensen willen gelukkig zijn, 
Vraag je of ze gelukzalig willen zijn, 
zeggen sommigen dat het saai is, niet teveel beleven. 
Gelukzalig is een gevoel, 
in je hart dat je tevreden bent met wie je bent, wat je doet, 
en wat anderen van je vinden. 
Gelukzalig is een gevoel, 
In je hart dat je doel opgaat in het leven zelf. 
Dat je zelf waarde hecht ten goede aan wat je doet. 
Dat je reden van bestaan, vaste waarde heeft. 
Dat je terughoort van anderen dat je een goed mens bent. 
Gelukzalig, 
In de katholieke kerk duurt het eeuwig. 
In de religieuze sfeer is het bijzonder, 
en alleen voorbehouden aan de meest devotionele. 
Gelukzalig, 
Als je niet meer streeft naar plezier, 
Als je geen lust meer als reden volgt. 
En je voeding zuiver en eenvoudig is, 
Als je arbeid ten dienste van de samenleving is. 
Als je leven een zachtmoedige kleur heeft. 
Dan zal als een regenbui na hitte, 
het geluk volgen. 
Maar als het leven aan de duistere zijde te lang heeft geduurd, 
Dan is herstel of genezing niet altijd meer mogelijk of logisch. 
Maar binnen grenzen kunnen mensen altijd kiezen weer naar de zon te keren. 
De zon die warmte en licht geeft en alles in het daglicht zet. 
De zon die ieder wezen de reden van bestaan geeft. 
De zon die ieder wezen het doel geeft om later te bereiken. 
De zon die ieder wezen een taak en plicht geeft. 
Maar als men bij de zon weggaat, 
Volgt angst voor de dood, 
Angst voor statusverlies, 
Angst voor het goede. 
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Na de angst volgt de slechte inborst, 
Na de angst volgt criminaliteit. 
Tot ook het daglicht weer in het hart mag binnentreden, 
en de angst en de criminaliteit verbrandt. 
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Statistiek 

Alles dat mensen doen is in een bepaald thema. 
Als je kunst ontwerpt, kiezen mensen uit een bepaald aantal thema’s 
Als je boeken schrijft, kiezen mensen een genre. 
Als je andere dingen doet, je volgt een bepaald onderwerp. 
Volgens wetten van rekenkunde, is het te voorspellen 
welke thema’s aandacht krijgen en welke er nooit gekozen of bekeken worden. 
Als statistiek te meten is in het gebruik van woorde, symbolen, thema’s 
Dan zou het zichtbaar zijn of een bepaald thema meer gebruikt wordt als 
andere thema’s 
Volgens de regels van toeval en willekeur. Zullen thema’s ongeveer gelijke 
ontwerpers of bekijks hebben. 
Door te meten wat meer wordt ontworpen binnen een bepaald thema, is het te 
zien 
of er beinvloeding is, of er meer wordt gekozen volgens een archetype of 
stereotyp. 
Als je de statistiek loslaat op een begrip als buitenaardsen / extra terrestial. 
Dan zie je bepaalde uiterlijke vormen van aliens meer ontworpen en als 
voorbeeld dienen dan andere ontwerpen. 
Als mensen in het geheel geen kennis hebben van buitenaardsen zou je een 
groter aantal verschillende ontwerpen verwachten. Maar het is maar een klein 
aantal dat voorbeeld dient. 
Het is dus alsof wij beinvloedt worden in onze keuze om bepaalde 
ontwerpthema’s of symbolen te volgen. 
Als wij in google het zoekwoord extra terrestial opzoeken, dan zien we 
duidelijk dat de voorkeur van de meeste ontwerpers overeenkomt, dat een 
tegenspraak is met de wet dat creativiteit wegen zoekt die origineel en 
authentiek zijn. 
Zouden we kunnen veronderstellen dat wij onzichtbaar beinvloedt worden in 
onze ontwerpkeuzes. 
Bij dit onderwerp extraterrestial is het heel duidelijk, maar in andere 
ontwerpthema’s is dezelfde 
voorkeur of statistische meerwaarde terug te vinden. 
Bijvoorbeeld muziek, mensen die harde rock of metal luisteren hebben een 
voorkeur om zwart te dragen en andere uiterlijke keuzes. In tegenstelling want 
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zij zullen bijna nooit wit kiezen als uiterlijke kleur. Terwijl als je het hen vraagt, 
heeft zwart geen symbolische waarde. 
Statistisch worden wij in onze ontwerp en uiterlijke keuzes beinvloedt. 
Door wie of wat wij beinvloedt worden. Onze inspiratie is die uit goede of 
kwade bron? 
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Symbool Hart 

In een film die ik pas geleden had bekeken, kwam een wijze organisatie op een 
mooie manier in beeld. 
In die film was een internationale organisatie die All-Heart heette. 
Die organisatie stond voor het idee dat alles gratis gedoneerd kon worden, 
en dat de organisatie All-Heart het verspreidde onder de armere mensen. 
Mensen die normaal geen dingen konden kopen, maar die op die manier toch 
aardige spullen krijgen. 
Bij die organisatie, was er dus reclame in de normale nieuwsmedia om mensen 
en bedrijven te stimuleren gratis produkten of diensten bij te dragen, produkten 
en diensten wel van goede kwaliteit. 
Deze produkten en diensten worden dan door de organisatie gecoordineerd 
naar de doelen gebracht. 
Doelen zoals armoedige mensen, als ze bijvoorbeeld op die manier een tv of 
computer krijgen, 
hebben ze ook toegang tot kennisnetten. 
Deze organisatie in de film had het symbool van een rood hart met een lijnhart 
erom getekent met witte tussenruimte. 
Als mensen een goede daad willen doen, is zoiets een mooie manier. 
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Oorlog 

Een oorlog is volgens deskundigen een middel om belangen te realiseren. 
Deze deskundigen doen het voorkomen als dat het kwade bestreden moet 
worden. 
Waarbij de vijand altijd het kwaad is. 
Zowel westerse als andere grootmachten drukken hun oorlogswensen uit als 
strijd tegen het kwade. 
Maar het kwade is zelden zo zwartwit als het wordt geponeerd. 
Als Amerika zegt oorlog nodig te vinden, is het een belang dat ze manipuleren. 
De bevolking is tot een andere mening te brengen door de media op een 
bepaalde manier te gebruiken. 
Zowel de westerse bevolking zal grotendeels voor oorlog stemmen als het lijkt 
een hoger goed te dienen. 
We zien dit ook in het verleden. Als oorlog gekoppeld wordt aan het goede als 
vechten voor het goede, 
dan is iedereen bereidt om eraan bij te dragen. 
Oorlog laten we het vermijden om eraan mee te doen, 
Want hand voor hand, tand voor tand, en een sneeuwbal effect laat het groeien. 
Oorlog is niet altijd te vermijden, maar eraan meedoen is een individuele keuze 
die iedereen maakt. 
Laat je dus niet imponeren door wat de machthebbers willen, want zij hebben 
een ander belang dan de normale man. 
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Wereldoorlog 

Veel mensen zijn bang voor een derde wereldoorlog. 
Ze weten niet hoe het zal gebeuren, maar het zal gebeuren is hun geloof. 
De Derde wereldoorlog, als wij naar de wapens kijken. 
Sommige grootmachten hebben wapens waarmee zij de halve aarde zouden 
vernietigen als het zou gebeuren. 
Andere grootmachten hebben andere wapens waarmee ze de wereld voorzienig 
van elektriciteit kunnen vernietigen. 
Sommige mensen denken als ik het voor kan zijn door te verhuizen of 
voorbereidingen te treffen dan doe ik dat. 
In Amerika heb je de Preppers, mensen die in hun tuin een kelder bouwen, en 
wapens bijvoorbeeld mijnen onder het gazon verbergen. 
In Nederland zijn ook mensen die zulke voorbereidingen treffen. 
Maar als je in een drukbevolkt gebied leeft. Dan is er geen redding. 
Want wapens worden gebruikt waar het de meeste schade doet. 
Als je op die manier gaat kijken, dan zou je in een arm land, een arme streek de 
beste overlevingskans hebben. Als je er de luxe van een westers leven 
heenbrengt. 
Armoedige landen zullen geen doelwit zijn van massawapens. Immers ze hebben 
weinig waarde voor economische grootmachten. 
Grootmachten die hetzij dure grondstoffen, dure technologie zullen kiezen als 
doelwit. 
Of ze richten zich op belangrijke leiders in de wereld. 
Het was einstein die zei: Hoe de derde wereldoorlog plaatsvindt weet ik niet 
maar de vierde is met stokken en stenen. 
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De waarde van geld 

Al sinds lange tijd is geld een begrip dat iedereen kent, althans bijna iedereen. 
Het is een lange tijd gekoppeld geweest aan schaarse goederen, 
waarbij de waarde van geld even groot was als de waarde van het ruilobject. 
Geld is als een object een tastbaar middel. 
Alleen de laatste tijd wordt het gerepresenteerd door papier en metaal. 
Die op zichzelf niet veel waarde hebben. 
Sinds enkele jaren is het geld niet meer gekoppeld aan waardevol ruilmiddel. 
Het is nu een wederzijds geloof in een aarde die niet concreet is. 
Omdat het niet meer aan echte waardevolle ruilobjecten is gekoppeld. 
Lopen mensen gevaar. Als een bepaald deel van de bevolking de waarde van 
geld niet meer ondersteunen. 
Zou er een wereldwijde ramp kunnen plaatsvinden. 
Geld is niets waard. Als je het wil ruilen voor goederen met echte waarde, is het 
beter om het te doen, zolang geld nog ruilwaarde heeft. 
Immers zoals we in de geschiedenis zien, zodra geld of ruilmiddelen 
losgekoppeld worden, is er grotere kans dat er een depreciatie plaats vindt. 
Zoals we in andere landen zien, de munt heeft grote inflatie, en het loon 
vandaag is alleen maar op de dag zelf van nut. Immers de volgende dag is het 
geld de helft waard. 
Het is goed voor mensen om deze theorieen te overdenken of te bekijken. 
Immers als geld zijn waarde verliest is het te laat om erop te anticiperen. 
Een waardevol object dat ook in armere tijden zijn waarde behoudt is als 
investering het beste. 
er zijn natuurlijk veel van dat soort objecten. 
Als je goud of zilver verkiest heb je natuurlijk risico dat het uit je huis wordt 
gestolen. 
Een goede keuze is een object dat waarde heeft, maar geen criminelen aantrekt. 
Een huis, Een vervoersmiddel. 
Geld is van waarde zolang de tijden gunstig zijn, keert het lot zich tegen ons, 
dan is geld een van de eerste zaken die zijn waarde verliest. 
In slechte tijden gaan mensen weer zoeken naar goede ruilmiddelen. 
En dat zou in algemene zin een waardevol metaal zijn. 
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Calamiteit en voorbereiding 

In deze tijd horen wij van en over andere landen, dat er rampen gebeuren. Ook 
bij ons zou een ramp niet ondenkbaar zijn. Maar als mensen weten wij wat er 
kan gebeuren. De overheid waarschuwt. 
En we zien de gevolgen in het buitenland. 
De belangrijkste zaken voor dergelijke rampen om ermee te kunnen omgaan is: 
Schoon drinkwater en waswater. (door flessen water of waterfilter) 
Voor de meeste rampen is een filter met bacteriezuivering voldoende, 
Maar als er virussen uitbreken en de bevolking lastigvallen is een filter tegen 
virussen ook nodig. 
Tweede belangrijke zaak is: 
Voeding. Voor enkele dagen is brood voldoende. 
Verpakt tegen verderving. 
Maar na 4 dagen brood heb je aanvulling nodig van vitaminen. 
Tot ongeveer 3 weken zijn vitamine tabletten voldoende. 
Erna behoor je groente en of fruit te eten. 
Naast water en voeding is warmte en schoonmaakmiddelen belangrijk. 
Warmte is in de winter vereist. Ongeveer drie uur per dag hoor je 
minimale warmte te hebben. Door kleding of verwarming. 
schoonmaakmiddelen zijn belangrijk bij pandemieen. Zoals ziektes en 
vervuiling. 
Bij virusuitbraak zorg voor detox en antiseptisch. 
Bij bacterien, gewone zeep om te wassen en kleding wassen. 
Vierde punt is: 
Verlichting, een week kan je zonder licht, maar erna hoor je een bron van licht 
te hebben. 
Gedurende de dag, maar ook ‘s avonds. 
Vijfde punt is: 
Zorg voor afleiding ook voor kinderen. bordspelen, of spelen niet afhankelijk 
van elektriciteit. 
Zesde punt: 
Verdedig je huis, als er indringers of ramptoeristen zijn. 
(Die hun voorbereiding treffen door anderen te bestelen) 
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Scholing 

Ieder lid van de samenleving en in een land woont met democratische 
wetgeving, heeft toegang tot onderwijs. Onderwijs op simpel en meer complex 
vlak. 
Maar als wij voorbij onze grenzen kijken, zouden we ook in landen zonder 
democratie moeten proberen om er onderwijs op een goede manier ingang te 
laten vinden. 
Democratie is gebaseerd op het volk, maar het is belangrijk dat het volk ook 
begrijpt waarom sommige dingen beter zijn dan andere. 
Democratie heeft burgers nodig die zicht hebben op de maatschappij, wat goed 
is, wat slecht is. 
Als burgers hun mondigheid niet gebruiken om de regering te vormen is er een 
kleine stap de verkeerde kant op een dictatuur of chaotische regeringsvorm. 
Onderwijs is de oorzaak en voorbode van een welvarende samenleving. 
Onderwijs creert burgers die zien waar de belangrijke normen en waarden 
liggen. 
Onderwijs creert welvaart. 
Onderwijs creert voorspoed. 
De grootste schatkist is niet de hoeveelheid goud, 
maar de grootte van de geschoolde groep burgers in een land. 
Immers geld heeft als basis arbeid, en arbeid is door scholing. 
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Pijn en leed 

Veel mensen krijgen tijdens hun leven met tegenslag te maken. 
Als je jong bent geldt voor de meesten dat ze zonder erge tegenslag hun jeugd 
beleven. 
Doordat ze het leven nog niet zo serieus nemen, verliezen zij zich in drank en 
andere genotsmiddelen. 
Als jongeling denk je nog niet aan de schade die dat soort dingen doet. 
Als je ouder wordt, op een gegeven moment een relatie en kinderen, dan begin 
je te begrijpen dat het leven een verplichting kent. 
Als je geen relatie en kinderen krijgt, dan zijn het sommige die hun 
feeststemming doorzetten, anderen die de betrekkelijkheid ervan inzien. 
Als je in het leven een ziekte krijgt, pijnlijk of ongeneesbaar, dan snap je dat het 
leven eindig is, 
dat elke daad als een nummer op een brief wordt geschreven. de ene aan de ene 
kant, de ander aan de andere kant. 
De ene kant alle nummers ten koste van de gezondheid en geluk, de andere als 
geluk en gezondheid bevorderend. 
Als je een leeftijd passeert zie je soms dat een ziekte veroorzaakt door vroeger 
gedrag het inzicht brengt dat de dagen niet meer terugedraait kunnen worden. 
De ene kiest ervoor de jeugd te waarschuwen, zonder veel resultaat. Immers de 
volgende jeugd heeft ook de ervaring dat ongezonde middelen niet perse 
schadelijk zijn. 
Als ziekte nog verder in het leven grijpt, en de geneeskundige kosten niet langer 
betaalbaar zijn, gaan mensen op zoek naar een oplossing. 
Een oplossing waarin de ziektekosten door de gehele bevolking worden 
gedragen. Immers nood geeft wet. 
Een oplossing voor de geneeskunde is op die manier een veilige zekerheid dat 
wie ziek wordt recht heeft op zo mogelijk geneeskundige zorg. 
Zo ook mensen die in hun jeugd onderwijs hebben gehad, en zijn geleerd in een 
vak of wetenschap, 
gaan na hun jeugd een arbeidsfunctie aan. Maar na enige tijd worden zij 
ontslagen of worden ernstig ziek. Omdat het geen logische oorzaak was. Ziekte 
of ontslag heb je zelf niet geheel in de hand, gaan ze op zoek naar manieren om 
toch te kunnen of mogen leven. 
De mensen die dit soort problemen herkennen, en de politiek advies geven, 
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komen aan met wetten voor ziektecompensatie en armoedecompensatie. 
Beide wetten die de toevalligheid van ziek worden of arm worden ondervangen. 
Daarmee zijn ook mensen die ongewild arm of ziek worden ook met een basis 
voorzien. 
Goede wetten die op compassie zijn gebaseerd zijn dus: 
Armoedecompensatie, Arbeidshandicap compensatie, Geneeskundige kosten 
compensatie. 
Zodat voor iedereen in de samenleving een minimum beschikbaar is om naar 
eenvoud te leven. 
Door eigen pijn en leed gaat men kijken naar anderen, en wil men het voor 
ieder lid in de 
samenleving mogelijk maken om pijn of leedvermindering te krijgen, en een 
minimale basis om te kunnen leven (voeding, onderdak etc.) 
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Hemeltoegang 

Veel mensen hebben wel een geloof of devotie richting een religie waarin ze een 
overtuiging hebben wat voor hen vereist is om ofwel in de hemel te komen, 
ofwel in de hel. 
De hemel volgens religies is bij het hindoeisme een geloof in Vishnu of Krsna, 
waarbij je met voldoende devotie in hun koninkrijk komt, Vrindivana of 
Dvaipanja. 
Ook het christendom kent een hemel die door zelfverloochening voor Jezus 
Christus bereikbaar is. 
Zo hebben alle religies een uiteindelijk doel. 
Ook mensen zonder religieuze overtuiging geloven wel in een hemel, of een na 
het leven plaats. 
Een goede regel voor de hemel is: 
Als je meer bijdraagt aan de samenleving, waar mensen blij mee zijn. 
Dat zorgt er ook voor dat je na het leven blij mag zijn met wat je bereikt hebt. 
Als je een goede bijdrage hebt aan onze wereld, 
Dan mag je na het leven je goed voelen over wat je bereikt hebt. 
Als je tijdens het leven veel kwaad hebt gedaan, 
Dan zal het na het leven wel spijt en berouw zijn over wat je in je leven misdaan 
hebt. 
Heb je het leven gebruikt om mensen te schaden, de samenleving te benadelen. 
Na je leven zal je schuld ervaren en angst over dat je geen goed hebt gedaan. 
De hemel is voor hen die goede daden en goede intenties hebben gehad. 
De hel is voor diegenen die kwalijke dingen hebben gedaan. 
Op die manier is het makkelijker te zien of je na het leven goed terecht komt. 
Want zoals de religies soms beloven dat je na vrijkoping je leven lang en erna in 
de hemel komt, 
dat geeft geen goede verandering. Er zijn mensen geweest die zo’n religieus 
concept gebruikten om zelfs erger kwaad te doen dan normaal. 
Jezus Christus die je vrij zou kopen, zal ook tijdens het leven voor zijn navolger 
laten zien dat vrijkoping een ding is, maar de hemel verdienen met goede daden 
een tweede. 
Hetzelfde bij de religie van Krsna. Ook die belooft een hemel, 
Maar dat kan niet zonder dat er goede daden aan ten grondslag liggen. 
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Als je kinderen wil onderwijzen, richt ze dan op de tweevoudige daad. 
Ten goede met goede intenties en uitvoering en ten kwade, 
en de goede of kwalijke gevolgen ervan. 
Een kind kan makkelijker oordelen als het zo simpel wordt gesteld. 
De meeste mensen kunnen hun eigen leven ook makkelijker oordelen, als dat 
een hogere macht erover zou beslissen. 
Als een hogere macht erover beslist zijn de normale wetten van goed gedrag niet 
opeens opgeheven of niet geldig. Een hogere macht is in staat om juist die 
normale wetten van goed gedrag te volgen en te gunnen aan zijn navolgers. 
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Voorspelling 

De profeten hebben het voorspeld. 
De aarde zal een koninkrijk hebben, 
met aan het hoofd een groot beest. 
Het is al in de wereld aan de gang volgens de bijbel. 
Alleen het christendom voorspelt die ramp. 
Een wereldwijd koninkrijk die met een nummer wordt aangeduid. 
Tegenwoordig weten ze al, dat nummer is het rifd nr van je persoonlijke 
identiteit. 
Al duizenden jaren lang is voorspeld. Er komt een eindtijd. 
Bij de ene religie een zware oorlog of hongersnood, 
bij de andere religie een duizenden jaren vredesrijk. 
Maar het is niet het een of het ander, 
Het is niet het ene en uitsluitend alleen dat ene. 
Een nummer als basis voor internationale handel. 
Is geen voorspelling van een beest. 
Ook bij de bijbel of andere religieuze boeken is het een tweedeling in de wereld. 
Het goede versus het kwade. 
Ook wetten worden gerespecteerd. 
Dat betekent dat een beest geen normaal mens is, 
geen geboden opvolgt. 
Wat per definitie dus een immoreel mens of wezen moet zijn. 
Met zondes zo zwart als roet. 
Mensen die zich wel goed gedragen, hebben geen zichtbaarheid als beest. 
En ook niet als navolgers van beesten. 
Het zou zeer ongeloofwaardig zijn als beesten als mensen zijn die zich netjes 
gedragen. 
als mensen door het lid zijn van een samenleving al een volger van een groot 
beest zou zijn, 
Wat zou door de tijden heen dan de vereisten zijn om in de hemel te komen. 
Of bij de profeten in hun vredesrijk. 
Een groot beest is niet als een persoon die internationale handel 
vertegenwoordigt. 
Dat geen mens meer buiten die middelen om kan deelnemen aan de 
samenleving. 
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Als het goede bestaat, dan is het ook mogelijk bij dat goede te horen. 
Zonder irreele of willekeur om kwaad toebedeelt te krijgen, of bij het kwade te 
horen. 
Net als mensen in het daglicht lopen, 
zo hoort het goede ook bereikbaar te zijn. 
Geen Groot Beest dat heerst over goede mensen. 
Immers als er een hogere macht als bijvoorbeeld god bestaat, 
Dan maken ze het ook mogelijk om goed te leven. 
Goed als betekenis van goede deugden. of goede daden. 
Voorspellingen van grote Beesten, zijn niet groter dan door de hele geschiedenis 
zijn gedaan, 
en die Beesten zijn niet na een onbekend aantal jaren in eens een voorspelde 
toekomst. 
grote Beesten die voorspeld zouden zijn zouden met jaartelling en kenmerken 
wel beschreven zijn als het zo rampzalig zou zijn. 
Geen Beest dus, 
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Revolutie 

In de tijd een paar eeuwen geleden was er de franse fabriekscultuur. 
Allerlei arme mensen van het land werden in de grote stad in fabrieken gezet. 
Manufactuur heette het. 
Ze deden lopende band werk en verdienden maar een halve cent per week. 
Ze werden uitgebuit, 
Ook in Afrika is er een slavencultuur geweest waar goedkope arbeidskrachten 
werden ingezet op de akkers. 
Suikerriet of andere planten. 
Ook in Amerika is dergelijke slavencultuur te zien geweest, de indianen die dure 
huiden en ivoor ruilden tegen drank en voedsel. 
In deze tijd zien we zulke dingen ook als we goed gaan kijken naar 
geldstromen. 
We zien in onze winkels genoeg aan zaken liggen, die ons comfort een goed 
steentje dienen. 
De comfort die wij beleven in onze dagen, is betaald door ons met de prijs in 
de winkel. Maar die prijs komt met heel klein percentage bij de fabrieken 
terecht. Bijvoorbeeld in China. 
Daar maken ze de produkten voor een euro, en hier worden ze verkocht voor 
een veelvoud ervan. 
De volgende revolutie is niet Amerika, niet Afrika, niet Europa maar China. 
China die nu nog de goedkope produkten levert, zal in de toekomst naast 
Amerika, Europa en Afrika een grootmacht vormen. 
Op welke manier ze hun positie zullen opeisen is niet bekend. Maar onze 
winkels zullen niet meer die grote luxe voor een lage prijs aanbieden. 
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Hoge bomen 
Hoge bomen vangen wind. 
Een spreekwoord die aanduidt dat als mensen belangrijk worden, 
ze subject zijn van allerlei politieke spelletjes. 
De ene wil iets van hen gedaan krijgen, een ander oordeelt over de kleinste 
fouten. 
Hoge bomen, zijn als belangrijke mensen. Die een hoge positie vervullen. 
Maar elk foutje, elke gebeurtenis die niet volgens aanvaardbare normen 
geschiedt kan een oorzaak zijn van een ontslag of reprimande. 
Hoge bomen, kies een fictieve koning, als hij in het nieuw komt vanwege een 
aanneming van steekpennigen, dan is er meteen veel ophef, maar een dag later 
ontkent de rijksvoorlichtingsdienst het gebeuren en doet niemand meer 
afwijzend. 
De hoogste bomen, zijn zo groot geworden omdat ze kennis hebben over hoe 
ze hun positie moeten behouden. 
De bomen die minder groot zijn, zijn voor een gedeelte afhankelijk van hoe de 
wind staat. 
Hoge bomen vangen veel wind. 
Met die hoge bomen is er ook een uitwisseling van allerlei onbekende zaken. 
We zien het in de katholieke kerk, waar ze de was buiten hingen. 
Zo is het ook met hoge bomen, een hoop van het economisch gemanipuleer 
zien wij niet. 
economisch gemanipuleer; geldstromen die niet gaan naar waar het hoort te 
gaan. 
bewezen diensten die veel meer waard zijn dan de marktwaarde. 
politieke ideen die worden uitgeruild om een partij te lijmen. 
Als het vergrootglas op de hoge bomen gericht zou worden, 
zouden ze door dat kleine zonnetje uit het glas geheel tot as worden. 
Immers daglicht zet alle duistere zaken in brand. 
Ik beschuldig geen mensen, geen functies in de politiek of bedrijfsleven. 
Maar door de eeuwen heen zijn wel feiten bekend geworden over het hoge 
leven. 
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Beinvloeding 3 

Wij lezen soms berichten in de krant over mensen die een langverwachte droom 
werkelijkheid zien worden. 
Ze winnen de loterij, ze krijgen die droombaan. 
Iedereen krijgt daardoor weer moed om verder te gaan met als hoop die mooie 
tijd. 
Beinvloeding van hogere wezens, 
ze zouden een voorbeeld maken, van iemand die mooie dingen meemaakt, en 
vervolgens hun identiteit bekend maken. 
Dan zou iedereen in die macht gaan geloven. 
Is dat niet zoals godsdienstige leider handelen? 
Kijk maar naar Jezus Christus, Krsna, Mohammed. 
Alle religies hebben een vorm van aanbidding jegens hogere wezens in hun 
gedachtegoed. 
Hogere wezens zijn in goede intenties altijd als een redder of verlosser. 
Hogere wezens geven meer goedheid als kennis, kunde, bezit. 
Die grote religies zijn de voornamelijkste bron van buitenaardse beinvloeding. 
Als je zuiver wilt leven, hoef je religie niet af te wijzen. 
Als wij denken aan buitenaardse beinvloeding kunnen wij veronderstellen dat 
alle religies ervan afkomstig zijn. 
Als je gelooft in de doctrine dat boven aarde geen goden zijn en geen engelen, 
dan kun je geloven in hogere wezens van buitenaardse afkomst die de religies 
van kracht voorzien. 
Kracht als mensen die geloven, hopen, goede daden doen, gebeden verhoren. 
Op die manier is atheisme geen eindpunt maar een wetenschappelijk standpunt 
over alles op aarde.  
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Beinvloeding 2 

In deze tijd zijn we zeker van onze manier van leven. 
Geld om dingen te kopen, werk om geld te verdienen. 
Te hoge kosten collectiviseren met verzekeringen. 
Wat zou een invloed van buitenaardse krachten doen om ons enerzijds te 
vernietigen of anderzijds te helpen. 
Het meest kwetsbare deel van onze samenleving. Daar zouden ze op inwerken. 
Hetzij telepatisch of via elektromagnetische krachten. 
Buitenaardse invloeden als ze alles op de aarde zouden kunnen beinvloeden, wat 
zouden ze doen. 
Als ze maar op een plaats kunnen beinvloeden wat zou dan hun kans zijn. 
Als zij kwalijke intenties hebben, zouden ze de samenleving zo schaden dat er 
niet snel weer een hoogstaande beschaving is. 
Een atoomoorlog veroorzaken? Dan zouden ze meer invloed moeten hebben. 
En zoals wij weten worden machthebbers goed beschermd, misschien ook wel 
tegen telepathie. 
Het kwetsbaarst in onze samenleving is onze geld voorziening. 
Wat gebeurt er als alle banken een elektromagnetische puls krijgen. 
Geen bank die meer online is, Geen bank meer die betalingen doorsluist. 
Binnen een week is de hele wereld in verval. 
Banken beinvloeden is makkelijker als wereldleiders beinvloeden. 
Als buitenaardse krachten goede intenties zouden hebben, wat zouden ze dan 
doen. 
Ze zouden ons wijzen op onze slappe plekken, ze zouden ons op onze 
achilleshiel wijzen. 
Hoe? Met welke middelen? 
In oudere godsdienstige geschriften lezen wij over profeten die 
doemboodschappen brengen. 
Is dat zo’n middel waardoor wij op onze zwakheden worden gewezen. 
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Beinvloeding 

Wij als mensen leven alsof wij geen andere intelligente soorten kennen. 
Op aarde hebben wij geen zicht op hen en ze bestaan ook niet. 
Als wij een hogere soort zouden zijn, en wij konden op bezoek bij lagere 
soorten, 
op wat voor manier zouden wij contact zoeken. 
Door met een schip tussen hen in te landen? 
Of door van verre laser stralen op hen te richten, 
of door radiocontact op te bouwen. 
Een hogere soort zou zich zelf aankondigen, 
en hetzij tot goed of kwaad een boodschap te brengen. 
Misschien een eis tot levering van grondstoffen, 
of ten goede een contract voor wederzijdse voordeel. 
Maar een hogere soort zou via onze eigen communicatiekanalen werken. 
Hoe beinvloedt je mensen. Door ze een boodschap via hun eigen radio’s te 
brengen. Via hun eigen tv’s 
Dat kan niet zonder dat het geweten wordt dat het buitenaards van oorsprong 
is. 
Tenzij de filmproducenten en radiomakers worden beinvloedt. 
De filmproducenten die een goed idee hebben, het tot in de puntjes uitwerken, 
in de bioscoop kaskrakers hebben. En dat idee waar kwam dat vandaan? 
De ideen van filmmakers worden niet zelden beinvloedt door buitenaardse 
invloed. 
Maar hoe meet je af wat de oorsprong is van een film? 
Dat is een vraag die niet snel beantwoord wordt. 
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Mens 

Mens, is onze soortnaam. 
Maar binnen onze soort zijn er velerlei types. 
De kleur van onze huid is een kenmerk, 
de vorm van oog en mond is een kenmerk. 
In het verleden is er discriminatie geweest. 
Denk aan volkeren die elkaar bevochten. 
De ene vond de andere een duivel of demoon. 
En dat was reden om een hele subsoort te decimeren. 
Mens, is onze soortnaam, 
Net als bij cellen in een lichaam. 
Er zijn verschillende cellen met verschillende functies. 
In een lichaam heb je hart hoofd spijsvertering en dergelijke. 
Zo is het ook bij de mens als soort. 
De ene subsoort heeft een functie, en de andere ook. 
Als wij mensen onze toekomst willen behouden, 
Dan zullen we in de toekomst ook vrede moeten houden met al onze ras 
genoten. 
Mensen zijn op Aarde, 
Ieder vindt zijn eigen doel. 
Ieder creeert een eigen omgeving of richt die naar voorkeur in. 
Mensen op Aarde. 
Als we niet vechten winnen we allemaal. 
Als we geen oorlog beginnen zijn we allemaal de beste. 
Mensen, wij leven op Aarde. 
Net als roofdieren die strijden om het voedsel. 
Zo vecht de mens om zijn belangen veilig te stellen. 
Zo verdedigt de mens zijn familie. Om kinderen en partner te beschermen. 
Mensen, op Aarde. 
Met een doel dat voor ieder overeenkomt, het behoud van onze soort. 
Maar eigen belang is een gevaar het geeft het idee dat eigenbelang belangrijker is 
dan het behoud van onze soort. 
Mensen, 
Hopelijk houden wij vrede. En verkrijgen wij mondiale vrede. 
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Afstand en coordinaat 

In deze tijd op onze planeet zijn we goed in afstand en coordinaten. Kijk maar 
naar routenavigatie systemen. 
Zoals tomtom, garmin en dergelijke. 
Afstand meet je tussen twee punten, en is afhankelijk van objecten. Twee 
punten met de meest korte afstand is hemelsbreed, Maar als je mogelijke 
afstanden meet met beschikbare wegen dan is het afhankelijk van de kaart van 
het gebied hoe kort de afstand is. 
Een kaart bestaat uit allerlei gemeten afstanden met de objecten die het 
voorstelt. 
We kunnen dus zeggen een afstand naar redelijkheid is afhankelijk van de 
punten en afstanden die volgens de kaart ten grondslag liggen aan de gemeten 
afstand. 
Afstanden zijn afhankelijk van twee punten. Maar wil je de mogelijke reisbare 
afstand meten dan heb je meer afstanden nodig. 
Op dezelfde manier is het in de afstand die wij tijd noemen. wij kijken bijna 
altijd naar afstanden naar de korste mogelijk hemelsbrede afstand. 
Tijd is van moment tot moment een andere waarde, en als wij tijd beschrijven 
doen wij dat door objecten te beschrijven die volgens onze waarneming op de 
tijdlijn van ons leven liggen. 
Als wij een tijd beschrijven is het als een object op een weg die de afstand 
korter of langer maakt. 
Als wij verder kijken, als alle gebeurtenissen van elk leven beschreven zouden 
zijn, zou het een boek vol zijn, 
Maar het is ook een manier om een tijd te beschrijven. Een tijd waarin bepaalde 
ontwikkelingen zijn. 
Op die tijdlijn die alle levens op een tijdspunt zouden beschrijven zijn 
onderdelen te vinden als 
technologische ontdekkingen, politieke veranderingen, maatschappelijke 
groeperingen. 
Om de tijd door de eeuwen heen een ijkpunt te geven zouden we op een 
willekeurig tijdspunt moeten beginnen, en door werken naar de toekomst en 
alles beschrijven wat er plaatsvind. Niet alleen de dingen die wij belangrijk 
vinden, immers de geschiedenis bestaat uit meer. 
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Als wij dan de tijd meten, is het een afstand tussen mogelijke objecten, en door 
beschikbare tijdswegen beschreven. 
Tijd is dan een ander begrip, immers als wij tijdreizen, is een begin om zowel 
verleden als toekomst te beschrijven. 
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Cryogenese & kennisbehoud 

In de toekomst is er misschien een dermate grote ramp dat de mensheid wordt 
gedecimeerd. 
Om op die tijd vooruit te lopen is het goed om te kijken naar manieren om de 
kennis en kunde van tegenwoordig te vereeuwigen. 
Als bijvoorbeeld na de ramp geen adequate technologie meer bestaat. Hoe 
vinden wij dan een samenleving met genoeg comfort. 
Om die tijd tegemoet te komen is het goed om al onze kunde en kennis op een 
goede wijze te beschrijven en op data-dragers te prenten. Bijvoorbeeld metalen 
platen met symbool of afbeelding. 
Ook is het goed om een dermate grote bibliotheek, op een onbereikbare plaats 
op te slaan. 
Dan zouden we in de toekomst bij voldoende technologie die bibliotheek weer 
kunnen vinden. 
Een grote ruimte in de aardkorst bij de noord of zuidpool, of op het oppervlak 
van de maan. 
Ook is het goed om menselijk dna, zo divers mogelijk te beschermen met 
stevige lijm en in containers te bewaren. 
Met menselijk dna bedoel ik dan van elke huidskleur, ras en volk. Zonder 
onderscheid naar arm, rijk, zwak of ziek. 
Menselijk dna is dan al met een klein beetje te produceren en te bewaren. 
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Manipulatie 

Wij zijn soms onderwerp van manipulatie. Wij doen dan dingen die door 
anderen gebruikt kan worden. 
Bijvoorbeeld als wij iets kopen wat wij mooi vinden, dan ben je er blij mee. 
Maar sommige mensen kunnen je manipuleren door je een bepaalde waarde 
anders te laten geloven. 
Bijvoorbeeld als je een beeld hebt gekocht van een hoofd van een filosoof. Je 
bent er blij mee. Iemand anders zegt dat: Wat lelijk zonde van je geld. Na 
verloop van tijd begin je te geloven wat die ander zei. 
En je geeft het beeld weer weg. 
Op zulke manieren kunnen mensen je beinvloeden en je gedrag sturen. 
Door een element uit je leven of dagelijkshandelen te benoemen en er een 
positieve of negatieve waarde aan te vermelden. 
Manipulatie is ook mogelijk door bijvoorbeeld films op de tv. 
Door een feit anders te laten zien dan werkelijk en door acteurs te gebruiken 
die bepaalde macht uitstralen kun je mensen beinvloeden. 
Vooral in de huidige tijd wordt het voor de mensen op onherkenbare wijze 
gebruikt. Films laten dingen zien, door de regisseur altijd bedoelt, maar door 
mensen niet herkent. 
Manipulatie is ook te gebruiken als hulpmiddel om mensen op het goede pad te 
brengen. 
Niet door een saaie film te maken, maar op manieren die bij huidige 
filmproducers wel bekend is. 
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Atmosfeer 

Wij op aarde leven van zuurstof, water en vaste voeding. 
Al die voeding is om ons in leven te houden. 
Er zijn boeken die verhalen over mensen die nog zuiverder voeding aten. 
Ze zouden een soort schil van de aarde eten en eeuwig leven. 
Na verloop van tijd zouden mensen hun zuiverheid kwijt geraakt zijn en van 
water en planten, dieren gaan leven. 
Maar in die tijd is er op Aarde iets verandert. Er was ervoor een goede 
atmosfeer die voeding bracht aan elk levend wezen. 
Atmosfeer, in onze atmosfeer is een laag cellen of atomen, die boven de Aarde, 
onze planeet een laag doorschijnbaar geest laat zijn. 
Deze laag cellen een soort geest, moet de mensen beschermen tegen zaken die 
wij niet kunnen handlen. 
Een soort geest die mensen laat vergeten, op ideen brengt, en aanzet tot 
verscheidene dingen. 
Die laag, die geest is als een schild voor ons jegens alles wat wij niet kunnen 
behappen, of wat onkenbaar is voor ons. 
In het verleden waren er mensen, die helden genoemd werden die deze geest als 
bron gebruikten, ze legden contact en konden op die manier hogere daden 
verwezenlijken als ze zelf toe in staat waren. 
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Mens en frequentie 

Heel vroeger was er een wetenschap, toen ze gelijke technologie hadden als wij 
nu. 
Die wetenschap was een manier waarop je menselijke wezens kan beinvloeden. 
De menselijke frequentie. Een soort communicatiekanaal waarmee wezens hun 
lichaam besturen. 
Zo ook bij mensen. Door de frequentie te veranderen kan het lichaam op een 
ander wezen ingesteld worden. 
Een soort radiokanaal waarmee je een machine bestuurt. Alleen dan bij mensen. 
Zo ook als een hoger wezen een mens wil beinvloeden, hoeft het alleen de 
frequentie of kanaal van de ziel te weten, en kan het erna zelf het lichaam 
beinvloeden. 
Ook zouden op die manier computers op het lichaam aangesloten kunnen 
worden. 
Een mens die beinvloed wordt, heeft het gevoel datgene niet zelf te doen. 
Dus als je iets doet waar je zelf geen wil of oorzaak aan hebt, Dan is het 
beinvloeding door een wezen die de frequentie gebruikt om je lichaam te 
beinvloeden. 
In het verre verleden werden zulke communicatiemogelijkheden gebruikt om 
mensen te beschermen tegen wat inhumaan was. 
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Schilderij 

Op het begin van onze soort, was de holbewoner die een grottekening maakte 
van een mooi prooi dier. 
Zo was het een kunstmiddel die bijdroeg aan de religieuze vorming van de 
soort. 
In vergelijking tussen die primitieve mens, en onze mogelijkheden van 
cultuuroverdracht via tv computer en geluid, 
is het een stap die wij beschrijven als de elektronisering van de boodschap. 
Zo is onze toekomst misschien weer een andere stap, die wij van mineraal of 
plantengebaseerd kleurmiddel, 
hebben getrancendeerd tot elektronen die in een reeks een bepaalde afbeelding 
overbrengen, 
een volgende stap die onze cultuur overbrengt in een symbolische taal die niet 
meer zoals tegenwoordig op elektronen is gebaseerd maar op andere vormen 
van materie, die voor ons nu net zo min begrijpelijk of voorstelbaar is, als de 
elektronen voor de primitieve mens. 
Wat voor vorm onze boodschap heeft is voor onze soort nu bekend, 
Wat voor onderscheid wij maken tussen boodschappen, is voor ons u bekend. 
Als boodschapper weet je ongeveer wat een bedoeling of effect een boodschap 
heeft. 
Als wij in de toekomst een boodschap over zouden brengen naar ons huidig 
moment. 
Wat voor betekenis zou het voor ons hebben, en wat zou het doel zijn van de 
boodschapoverdracht. 
Zouden wij waarschuwen voor rampen, voor technologisch onheil. 
En op wat voor manier waarschuwen wij. 
Immers de analogie tussen de oude man die zijn jonge versie vermanend 
toespreekt en niet wordt geloofd. 
Wij zouden een manier kiezen waarvan in de toekomst bewezen is dat de mens 
zich op die manier laat beinvloeden met het gewenste resultaat. De ene noemt 
dat manipulatie, een ander rechtvaardigt het als het rampen voorkomt. 
Een schilderij kan meer als een betekenis hebben. 
Een schilderij kan met bekende vormen van materiaalgebruik een betekenis 
krijgen die 
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voor onze huidige tijd niet tot begrip leidt, maar zodra een kennis niveau is 
bereikt zal het effect hebben. 
Een schilderij in de tijd van rembrandt was uniek door zijn weergave van kleur 
en schaduw. 
Net als de begindagen van het gebruik van drie dimensies in schilderijen. 
toentertijd zullen er mensen zijn geweest die het afkeurden omdat het geen 
conservatieve vorm was. 
Maar na verloop van tijd wordt het gewaardeerd doordat het manieren van 
werkelijkheidsbeschrijving laat zien die adequaat of wenselijk zijn. 
Ook in onze tijd zijn er voorbeelden van. Maar die voorbeelden zullen voor 
zichzelf moeten spreken door de tijd te overleven dat ze als niet estethisch 
schoon kenmerkt. 
Ook de artikelen die ik schrijf hebben een waarde die net als bij shakespeare 
verschillende betekenislagen bevat. 
Maar op het simpele oog is er kritiek te uiten, die pas bij begrip van andere 
betekenislagen als onjuist kan worden gekenmerkt. 
Mijn leven is een schilderij, 
Met als verf de informatie die ik schrijf en spreek. 
Met als water de handelingen die tot voortbestaan van mijn wezen tot stand 
brengen. 
Met als doek, de tijd die vooruitschuift langs een prisma van projectie. 
Met als standaard de bestaansvorm die onze tijd ten toon brengt. 
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Communicatie 

Communicatie tussen soorten is afhankelijk van de verbeelding. 
We kunnen een situatie verbeelden. Niet in ons hoofd maar als kunst. 
Die verbeeldde situatie, is voor de andere soort, een gelijkwaardige intepretatie 
als 
de lichamelijke functies tussen die twee soorten overeenkomstig zijn. 
Als wij aan een hond de foto van een worst laten zien, 
zal het de intepretatie hebben van voeding. 
Zo ook als je de mens zo’n foto zou laten zien. 
Maar toon je als beeld een afbeelding van een vijand van bijvoorbeeld een 
konijn, 
dan zou het voor mensen een voedselhapje betekenen. 
De communicatie tussen soorten, is afhankelijk van de kenmerken van het 
wezen, 
de functies van gedrag, en de metaforen van uitbeelding. 
Metaforen omdat je alleen de beeldtaal kan gebruiken als middel tot 
boodschapoverdracht. 
Als je niet met metaforen werkt, zou je veronderstellen dat elke soort een 
intelligentie bevat die vergelijkingen in taal of beeld kan uitdrukken. 
In de meeste intelligente soorten op aarde, is alleen een metaforentaal of 
communicatie mogelijk. 
Communicatie, is een afspraak over betekenis van lichamelijke uitingen in 
visuele of auditieve betekenis. 
Communicatie, is een afspraak over de wijze van boodschapoverdracht over de 
verschillende functies en doelen van de levenssoort die communiceert. 
Als wij een intelligente soort tegenkomen die ons als mens zou aanspreken. tot 
ons communiceert. 
Zal die soort moeten kiezen tussen een vorm van communicatie tussen hun 
soortelijke individuen, 
en de manier waarop wij mensen communiceren onderling. 
Het is vergelijkbaar met hoe wij met apen communiceren. Door visuele 
symbolen kunnen wij apen tot een imitatief intelligent gedrag uitnodigen. Maar 
buiten de symbolen, of afbeeldingen die wij gebruiken, hebben ze weinig tot 
geen kennis over abstracte zaken, of mogelijkheden tot communicatie over niet 
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tastbare zaken, om met ons menselijke soort te kunnen praten. Waarbij praten 
een auditieve vorm is van communicatie. 
Op die manier staan wij in relatie tot intelligente levensvormen die onze fysieke 
verschijning overstijgen. 
Praten met een intelligente levensvorm, is voor ons als het uiten van klanken, of 
het tonen van schilderijen. 
Waar het voor hun al in een boodschap het combineren is van tien tot vijftig 
betekenis lagen. of het combineren van gevoel, afbeelding, doel, middel, en 
betekenis in een concept dat in een willekeurig aantal boodschappen kan 
worden uitgedrukt met dezelfde uiting. 
Het is zo moeilijk om dat te voorzien, terwijl als wij willen communiceren, 
moeten we rekening houden met levende wezens die een aantal stappen hoger 
op de intelligentieladder staan. En qua vorm niet of alleen bij benoeming 
zichtbaar. 
Bij benoeming zichtbaar betekent dat je pas kan onderscheiden hoe of wat iets 
is, als het aangewezen of benoemd wordt. 
Als vergelijking een sterrenbeeld leer je pas te onderscheiden als het wordt 
aangewezen en beschreven. zonder dat kun je het niet al apart sterrenbeeld 
herkennen, terwijl het zonder jouw herkenning toch een sterrenbeeld was en het 
toch aan de hemel stond, ondanks dat je het niet benoemt. 
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Menselijk gewicht 

Mensen zijn een ras met een gewicht. 
Een ras met een meetbare massa. 
Een ras met een afleesbare zwaarte. 
Maar dat kan alleen worden gemeten, of gezien, 
doordat de zwaartekracht de massa een richting en een pressie geeft. 
Des te groter het volume, zonder massaverandering, dezelfde pressie en richting. 
Des te groter de massa, ondanks de volumeverandering, 
des te meer de pressie en richting. 
Menselijk gewicht is afhankelijk van het menselijk lichaam. 
Van kilo’s tot tientallen kilo’s 
Een gewicht is de meetbare waarde van hoe zwaar en hoe groot een mens is. 
Een gewicht is geen meetbare waarde om de intelligentie of de doelmatigheid 
van een mens te meten. 
Zo is het bij mensen bekend, dat die waardes daar anders mee corresponderen. 
Maar zo kijken wij ook tegen aliens of dieren aan. Wij zijn van mening dat hoe 
groter een wezen is hoe wijzer of slimmer hij zou kunnen zijn. Als we speciaal 
naar aliens zouden kijken. Een grotere soort zou slimmer zijn, 
zelfs slimmer in voedselvergaring zijn, zoals T Rex. 
Maar hoe groter een wezen is, of hoe zwaarder een wezen is. Zegt niets over de 
intelligentie. 
Zo zouden wij kunnen zeggen een intelligente vorm ter grootte van een bij, zou 
nooit de menselijke intelligentie kunnen overtreffen. 
Een alien ter grootte van een bij? 
Zou die intelligentie kunnen bevatten net als de menselijke soort. Ingewikkelde 
manieren om voedsel, territorium en abstracte doelen te kunnen bereiken. 
Wij staren ons blind op grootte, de films over aliens, laten een verkeerd beeld 
zien. 
Een alien ter grootte van een bij, zou onze hele aarde kunnen onderzoeken, 
meten, of wat ze ook willen voor observatie zonder dat maar een mens het kan 
zien of tegenhouden. 
Wat is de definitie van een intelligente soort, ter grootte of ter kunnen van de 
menselijke soort. 
Bijen zijn geen aliens, maar aliens zouden er als bijen uit kunnen zien. 
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Taal en rekenkunde 

In deze tijd hebben wij de wiskunde die uit verschillende delen bestaat; 
Statistiek, Aritmetika, Meetkunde, logaritmes en machtsverheffen, 
vergelijkingen met een of meer onbekende factoren. 
In de wiskunde is het mogelijk om groepen dezelfde metingen te kwantificeren. 
En is het mogelijk om metingen te voorspellen door een vergelijking te 
deriveren. 
Door het berekenen is het mogelijk een taal van vergelijken en nummeriek 
beschrijven te vormen. 
In de staatskunde is het door wiskunde mogelijk om totalen en onderdelen van 
een wereldbevolking te meten, en te voorspellen. 
In de toekomst, als er nieuwe methoden zijn van berekening. 
Denk maar aan vergelijkingen die niet met nummers maar symbolen tellen. 
Denk maar aan matrices van vergelijkingen in plaats van cijfersymbolen. 
Denk maar aan cryptologische vormen van vertaling. Waarbij onbekende 
factoren op een multidimensionale manier worden samengesteld. 
Dingen die voor mathematici al klinken als kennis die mogelijk of beschikbaar 
is. 
Maar de taal van rekenkunde is afhankelijk van de onderdelen van de taal, die 
begrijpelijk zijn. 
Taal van rekenkunde hoort gezien en gehoord te kunnen worden. 
Als wij als mensen weten dat het cijfer een naar een eenduidige hoeveelheid 
wijst. 
En zo voor de getallen tussen de 1 en de hoeveelheid die meetbaar is als 
maximumgrens. 
Dat is voor mensen nu mogelijk. 
Maar als wij met meer als een planeet met mensen zouden zijn, zou het 
maximumgrens van meetbare getallen zo groot zijn dat wij als mensen het niet 
meer kunnen begrijpen, of visueel kunnen voorstellen. 
Door kwantificatie kunnen wij wel cijfers aan groepen toebedelen, waarbij 
overeenkomende kenmerken bij een specifieke groep horen. 
Een kwantificatie is alleen geldig als alle factoren, of bekend zijn, of mogelijk. 
En als mensen niet kunnen overzien of de factoren bekend zijn, dan is het geen 
bruikbaar berekeningsmiddel. 
En als mensen niet kunnen bevatten of testen of het mogelijke reeksen getallen, 
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of gegroepeerde reeksen dan is het onmogelijk om er duidelijke conclusies mee 
te bewerken. 
Kwalificatie is een systeem dat in plaats kwantificatie kiest om geen totalen te 
betrekken in de berekeningen, 
maar in kleine groepen gebaseerd op bepaalde grenzen alle berekeningen toe te 
passen. Waarbij vereist dat uitwisseling tussen gekwalificeerde groepen niet 
mag, of niet kan. 
Zo zouden mensen kunnen kiezen, een land met grenzen als kwalificerende 
groep te gebruiken, Als wij als mens meer dan een planeet bewonen, zou een 
land, of een wereldddeel, of een planeet als kwalificerende groep te gebruiken, 
in zicht van de andere manier waarbij de totalen door kenmerkende factoren 
worden berekend. 
Een wiskunde geleerde zou misschien onzinnig vinden wat ik schrijf, maar het 
is als een beschrijving van een kindertekening over wiskunde. 
Moge de toekomst meetbaar voorspoed en welvaart brengen. 
Moge de orde in de kosmos meetbaar middelen geven voor welvaart en geluk. 
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Taal in Binaire vorm 
In deze tijd kunnen met de computer als mogelijkheden tot berekening en 
visualisatie beter praten over binaire taal. Immers de computer is in relatie tot 
machine en andere computers een taal gewend. Binaire taal. 
Voor mensen is het niet te volgen, al die reeksen van 1 en 0 of aan en uit. 
Het is voor de toekomst misschien handig als er een algoritme is die 
computertaal intepreteert en omzet in symbolen, of afbeeldingen van taal. 
Op die manier kunnen wij in de toekomst als niemand meer de taal der 
natuurkunde spreekt, of de taal der elektronica, wel de taal intepreteren ten 
einde er een coherent signaal uit te halen. 
Maar het is per computer, per softwareversie verschillend wat een reeks 
informatiestromen in een en nul betekent. 
Maar binaire taal zal niet lang bestaan. Of het is zo dat we doorgroeien tot 
ingewikkeldere vormen van taal, 
of het is een teruggang waarbij de mensheid de technologie niet meer begrijpt of 
kan toepassen. 
binaire taal, naar ingewikkeldere vormen, is als de begintijd van de radio, met 
buisversterkers, en op een gegeven moment de transistor radio. Of de 
ontwikkeling van de tv, van beeldbuis tot Lcd of iport. 
Het is dus goed om onze taalvormen te blijven begrijpen, of het in computers 
plaatsvindt, of tussen mensen. 
Een algoritme die een willekeurig stromm binaire data kan omzetten in de 
betekenis of symbool versie die voor mensen een boodschap overbrengt zou in 
de toekomst heel handig kunnen zijn. 
Natuurlijk kunnen we zeggen, als computers blijven bestaan zijn er altijd 
mensen die de intelligentie hebben om ze te bedienen. Natuurlijk, maar niet 
waar. 
Immers een flinke stroom aan elektronische stimulatie op een wereldnetwerk 
van informatie en alle onderdelen van informatie overbrengers faalt. Met gevolg 
van een sluiting van de communicatie mogelijkheden. 
Blijf dus letten op backwards compatibility jegens het menselijk begrip. 
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Betekenis Taal 

Een taal die zou bestaan uit de betekenis van het afgebeelde. 
Het is een manier om te communiceren met anderssoortige wezens. 
Een taal die wordt afgebeeld door de betekenis ervan. 
De betekenis vormt dan de overeenkomende object van communicatie. 
Een taal is dan onder mensen gezegd alsof je praat door het doelmiddel te 
benoemen, 
in plaats van de beschrijving van de oorzaak of het middel. 
De taal van beschrijving is als te zeggen dat je brood wil, je honger hebt, 
Een taal van betekenis is als het zeggen dat je lichaam meer kan doen, groeit. 
Zonder te noemen waarmee of hoe. 
Betekenis Taal. 
Het is de taal om een andere vorm van intelligentie te benoemen. Waardoor 
andere communicatiemogelijkheden mogelijk zijn. 
Betekenis Taal. 
Het is ook een manier om naast de taal van ieder in haar moederland, een taal 
van internationale betekenis te maken. 
Betekenis Taal. Het is makkelijker omdat het niet soortafhankelijk is voor wat 
de bron is die bedoelt wordt. 
Het is ook niet afhankelijk van middelen die tijdsgebonden zijn. In het 
betekenisveld van doelverkrijging is het in het verleden bijvoorbeeld het 
verdedigen van land tegen indringers door ridders uit te dossen. 
Maar in deze tijd is het al anders. een politieman of soldaat. Zo is het middel 
anders door de tijd heen. 
Maar spreek je over de betekenis van lands bescherming dan is het door de tijd 
heen hetzelfde doel of behoefte van een groep mensen, of een groep wezens. 
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Meesters van Orion 

Een computerspel heette ooit masters of orion. Wij kennen Orion ook als een 
sterrenbeeld. 
Orion is ook een begrip dat in de ecyclopedien staat. 
Orion, is een planeet in een melkwegstelsel, die op coordinaat schuin tegenover 
de melkwegstelsel van de aarde staat. 
Maar orion in die regio is een welvarende bevolking van wezens die zowel 
elektromagnetisch vorm hebben, en een masker van fysieke vorm. 
Door de elektromagnetische vorm zijn ze in intelligentie sneller dan wij, en 
hebben ze een manier van communiceren die niet zichtbaar is voor radio 
telescopen. 
Orion, een volk in een melkwegstelsel, waar ze twintigduizend jaar voor onze 
beschaving al orde brachten in de ruimte waar normaal chaos is. 
Elektromagnetisch, ons lichaam is fysiek, met als bijprodukt een 
elektromagnetische uitstraling. 
In de toekomst zijn mobiele telefoons en tablets zo zuinig en effectief dat ons 
lichaamsveld ze van energie voorziet. Eh functioneert het lichaam als antenne. 
Eigenlijk wetenschap die al wordt voorspeld door de wetenschappers. 
Orion, wij hebben geen contact. Maar als wij contact zouden willen of krijgen 
dan is het vanwege de afstand niet voor ons mogelijk. Niet door rontgen, Niet 
door spectraalschotel, Niet door elektropulsing door de ruimte. 
Wij zouden afhankelijk zijn van hoger intelligentie vormen voor communicatie 
op die afstand. 
Elektromagnetische vormen, vergelijk het met fysieke vormen, 
elektrische pulsen in neuronen, zijn afhankelijk van de transportsnelheid door 
neuro-dendrieten. 
elektrische pulsen zijn beperkt door de vertaalslag tussen brein, spieren en 
zenuwen. 
Elektrische pulsen worden mogelijk door glucose en zuurstof door massa heen 
te voeren, Geeft dus beperking naar de grote van de processen. 
Als elektrische mogelijkheden groter zouden zijn, zouden we snellere 
verwerking hebben, grotere structuurherkenning, betere vorming van complexe 
handelingscombinaties. 
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Een wezen van elektromagnetische straling, zou vergeleken bij de mens een 
vergelijking zijn tussen een computer uit 1993 een at computer en een 
computer van tweeduizend veertien. een i7 computer met meerdere kernen. 
Doordat bij hun het fysieke lichaam alleen een schild is voor fysieke 
binnendringing, zijn ze efficienter, en effectiever. 
Is dit allemaal een beetje onrealistisch, zeg dan dat het een beeld is bij wat zij 
zouden kunnen zijn. Los van of de werkelijkheid zoiets zou kunnen bevatten. 
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Museum Technologie 

In deze tijd zijn we heel rijk, 
immers we hebben eten, drinken, behuizing en alles wat wij wensen is haast 
mogelijk. 
Als wij een tv willen, kopen we er een in de winkel. 
En zo op alle levensgebieden hebben wij een grote schat aan alles wat 
verkrijgbaar is. 
Omdat de toekomst onzeker is, en we niet weten of wel alles goed blijft gaan. 
Is het een idee om een boodschap te richten aan onze toekomstige soort. 
Een museum, met alles van waarde, zoals het uitgevonden wordt, tot aan de 
bouw. 
Niet alleen de objecten, maar ook werkschema’s en deel ontwerpen. 
Van een auto zou dan naast een object op schaal, ook het ontwerp erbij zitten. 
En van het ontwerp de bouwschema’s grondstoffen, 
hoe de grondstoffen bewerkt moeten worden. 
Een schema waarbij iemand zonder kennis, door de beschrijving op te volgen, 
het complete product kan maken. 
Ook als er geen onderwijs is genoten, of de grondstoffen die meer bewerking 
nodig hebben, niet beschikbaar zijn. 
Een soort encyclopedie voor alle technologie en toepasbare producten, met 
werkbeschrijving voor een groep mensen die geen scheikunde, natuurkunde of 
andere wetenschappen heeft gestudeerd. 
Als er ooit een derde oorlog komt, 
Dat het erna weer opnieuw opgebouwd kan worden met behulp van dat 
museum. 
Het is wel een vereiste dat iedere medewerker zonder egoisme er aan meewerkt. 
De toekomst ligt in onze handen. 
Of wij vrede hebben is in gods handen. 
Maar of wij bezit en luxe hebben is in onze handen. 
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Koning en gunst 

In deze tijd in dit land hebben wij een koningshuis. 
Maar als het koningshuis minder favoriet zou worden, 
Mensen het niet meer toejuichen dat er een koningshuis is. 
Het koningshuis kan dan dingen doen om hun populariteit te verhogen. 
Als ze bijvoorbeeld op langere termijn hun status willen verhogen zouden ze 
kunnen kiezen om alle kinderen tussen vier en twaalf jaar jaarlijks een kadootje 
te geven. 
Een klein dingetje, niet veel financiele waarde, dat geeft kinderen het idee dat 
het 
koningshuis een goede maatschappelijke instantie is. 
Als die kinderen volwassen zijn, zullen ze volgens statistiek gezien het 
koningshuis meer waarde toedichten. 
Als je op korte termijn wil dat het koningshuis meer waarde krijg, zou het 
koningshuis, 
een bijdrage in de wetenschap kunnen doen. Waarbij ze wetenschappers een 
tegemoetkoming geven om uitvindingen of onderzoeken te doen. Waarbij de 
technologie de naam van een koningshuislid krijgt. 
Hierdoor wordt de naam van het koningshuis verbonden aan technologische 
middelen en verkrijgt het een volksopvatting. Iedereen die dan praat over die 
ontwikkeling wordt ook direct of indirect met de naam van het koningshuislid 
bekend. 
Het is een feit waar vaak over gepraat wordt, ook met waarde van nut, of 
aangenaamheid dat verkrijgt meer waarde. 
Als het een technologische ontdekking is, zal er dus ook een gedeelte van de 
waarde van de technologie aan het koninklijke naam worden gehecht. 
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Spijs 

Sommigen onder ons kennen het begrip spijs als een grondstof die op een 
woestijnplaneet werd gevonden, volgens de leesboeken duin van frank herbert. 
Spijs heette het, en was een soort drugs. Die psychologische effecten had op de 
gebruiker. 
En het was in het intergalactisch rijk een dure grondstof. 
Spijs, er zouden in het laatste boek een grote grot gevuld ermee bestaan. 
Door een bepaalde deur of richel zou er toegang zijn tot deze ruimte, die voor 
hele grote waarde gevuld was aan Spijs. Spice in het engels, en het boek heette 
Dunes from arrakis. 
Veel mensen weten niet dat dergelijke voorraadkelders ook op aarde bestaan. 
Omdat ze beschermd worden door bepaalde machten zijn ze niet zichtbaar 
voor mensen, 
en omdat ze niet publiekelijk bekend zijn, is er geen kennis van bij de normale 
burger. 
Het materiaal wat vergeleken wordt met Spijs, heet geen goud, immers het is 
algemeen verkrijgbaar tegen kostprijs. 
Maar dit materiaal dat in voorraadkelders is opgesloten, is een brandstof voor 
een uiteenlopende reeks van producten. 
Producten die al heel lang bestaan, en als een soort museum met het brandstof 
in geheime locaties ligt opgesloten. 
Deze brandstof, zou onze planeet voor tweehonderd jaar kunnen voorzien van 
mogelijheden die nu met aardolie of gas worden gevoed. 
Deze brandstof is bekend bij heel geheime organisaties. Die niemand kent. 
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Transversaliteit 

Transversaal. 
Als je het opzoekt op internet betekent het zoiets als een golf beweging waarbij 
er loodrecht op de golf een extra golf of lijn staat. 
Maar wat het betekent hebben nog niet veel wetenschappers beschreven. 
Een betekenis in de medische wetenschap kan zijn: 
Het lichaam voorgesteld als massa cellen, waarbij de glucose en zuurstof door 
hemoglobine in de cellen komt. 
De transversale vloeistof in dit aspect zou een hoeveelheid glucose of 
hemoglobine zijn die niet direct wordt verspreidt naar de cellen, maar als een 
onzichtbare bron in elke cel wordt gevoedt. 
Hierdoor zouden mensen sneller genezen (als er bouwstoffen voor cellen 
worden toegediend) 
Hierdoor zouden soldaten langer vechten (bij orgaanuitval toch stoffen naar de 
cellen in het lichaam) 
Hierdoor zou voeding langer het lichaam kunnen voorzien van energie. 
Een tweede betekenis in de wetenschap van zichtbaarheid en projectie. 
Het is een vorm van gastoestand van een onbekend materiaal. 
Dat als een soort projectie, een object aan het zicht ontneemt. 
Het is bekend dat projectie, iets wat erachter ligt, deels anders kan laten lijken. 
Door middel van projectie met transversaal gas, zou een object geheel lijken te 
verdwijnen. 
De projectie wordt door het gas gevoed met een soortgelijke straling als een 
prisma met kleuren uiteenvalt aan de andere zijde dan waar het licht 
binnenkomt. 
Een derde betekenis is; dat Transversale vloeistof een werking heeft waarbij er 
door middel van tijd en ruimtekromming twee coordinaten in een universum 
uitwisseling hebben van informatie objecten. 
Hierdoor is het mogelijk om bij sneller dan het licht toch informatie uit te 
wisselen. 
Informatie kan dan betekenen, een object zoals een computer, of een levend 
wezen, zoals dieren. 
Een vierde betekenis is; Transversale plasma, die een krachtveld produceert 
waar geen vaste stof doorheen kan dringen. Dit transversaal plasma is als een 
schild van metaal, dat geen steekwapen doorlaat, maar dan nog krachtiger. en 
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ook bestand tegen wapens die met grote snelheid binnendringen. Zonder 
impact die het schild zou achteruit duwen. 
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Staatshoofd referendum 

In deze tijd, zijn er landen waar ze een koning of koningin hebben. 
Er zijn ook landen met een gekozen staatshoofd, een president. 
In de toekomst zal er veel meer vraag zijn naar wisseling tussen staatsvormen. 
Een monarchie is misschien door een percentage burgers minder gewenst. 
En om daar een beetje aan tegemoet te komen. 
En om de koning een zicht te geven op zijn gewenst koningschap. 
Zou er eens in de regeringsperiode van een staatshoofd een referendum kunnen 
zijn, 
Waarbij het volk kan kiezen of zij een koning als staatshoofd willen hebben, 
Of een gekozen staatshoofd zoals een president. 
Op die manier als een koning het staatshoofd is zal hij echt ten dienste van het 
volk moeten zijn, anders zou het volk ontevreden worden en hem niet meer 
verkiezen. 
Voor een koningshuis is het moeilijk om hun macht af te staan of ter discussie 
te stellen. 
Daarom zou het voor zo’n koningshuis een gunst zijn als zij dit soort van 
verkiezing toe zouden staan. 
Een andere zijde is, als het volk een koningschap echt verkiest, dat de koning, 
een betere rol kan of mag spelen. En het volk misschien de mogelijkheden van 
de koning vergroten. 
Op deze manier, zullen als zo’n regel of referendum ingevoerd wordt, andere 
landen ook volgen, 
En het voordeel is dat het zo gewoon wordt, dat ook dictatoriale regimes ook 
zo’n keuze in hun land toestaan. 
Het voordeel is dan dat dictators zichzelf buiten spel zetten. 
Het andere voordeel is dat koningshuizen met de toestemming van het volk 
regeren. Wat hun extra macht zou kunnen opleveren. 
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Wet Reclame 

De Wet Reclame gaat niet over wat reclame mag zijn, of mag tonen. 
Maar wat de Wet betekent. 
Een programma die in de media, denk aan tv, radio en krant, de wet belicht van 
verschillende kanten. 
Een tv-programma die uitlegt, dat stelen niet mag volgens de wet, en waarom 
het niet mag. 
Een radioprogramma over geweld, dat geen echte oplossing is voor problemen. 
Op die manier worden kinderen en volwassenen gericht op de wet. En leren zij 
het kennen. 
Immers veel criminelen praten hun misdrijf goed en denken dat ze misschien er 
wel mee weg komen. 
Kinderen die nog geen besef hebben van goed en kwaad krijgen zo een goede 
basis. 
Als volwassene zullen ze door zulk onderwijs veel adequater problemen kunnen 
oplossen. 
Als volwassene deze vorm van onderwijs krijgen, zullen er een percentage 
minder mensen criminaliteit plegen. 
de Wet Reclame, 
betekent dus reclame over de wet. 
Zodat burgers de wet leren kennen, en weten wanneer ze legitiem bezig zijn. 
Het is beter de wet te kennen, 
dan onbedoeld de wet te breken. 
Als er toch een keur aan programma’s op tv zijn, waarom dan niet de overheid 
met de wet. 
Ervanuitgaande dat de wet democratisch is ontworpen, en geen persoonlijke 
verheerlijking is van staatshoofden. 
Natuurlijk groeit de manier van reclame mee met de gebruikelijke media 
mogelijkheden, 
Als Youtube belangrijker als tv zou zijn, dan zou youtube-reclame een goede 
keus zijn. 
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Wereld Voedsel Probleem 

Wereldwijd is er niet genoeg voedsel om iedereen te voeden. 
Een oplossing is om boerderijen aan te wijzen die basisvoeding kweken. 
Weinig kosten, grote voedingswaarde. 
Deze voeding kan door (arme) landen worden aangevraagd. 
Waarbij ze dan, een simpele voeding en water kunnen krijgen. 
Op de locatie die ze wensen. 
Door wereldwijde mogelijkheid tot verkrijging van deze voeding, 
Is de kans klein dat het als handelsmiddel wordt gebruikt om inkomsten te 
verkrijgen. 
Noem het Brood en Water voorziening. 
Zoals ons democratisch handelssysteem zou het niet te duur zijn om westerse 
landen te voorzien van een groot aantal verschillende producten, laat dat 
systeem eens beschikbaar zijn voor basisvoeding voor de regio’s of landen die er 
wel echt levensnoodzakelijkheid voor hebben. 
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Wereld Defensie 

Een grote multinationale organisatie. 
Waarbij alle lidmaten gelijke inspraak hebben. 
Deze organisatie, is niet winstgevend, of uit op profijt. 
Alle landen die lidmaat willen zijn, betalen een evenredig deel van hun nationaal 
produkt als abonnementsgeld in ruil voor defensie bij oorlog. 
Deze organisatie verdedigt lidmaten tegen oorlog. 
Het doet alleen verdediging. 
Ook als andere lidmaten aanvallen, voert deze organisatie alleen de verdediging, 
dus ook van het aangevallen land. 
En helpt niet mee bij de aanval van de andere. 
Doordat het alleen een verdedigende rol aanneemt is het geen partij in 
agressors. 
Als alle lidmaten gelijkelijk bijdragen aan de militaire macht, groot genoeg om 
de bescherming te kunnen uitvoeren, 
en niet te groot zodat het zonder nut zou zijn. 
Alle landen zonder uitverkiezing of extra wensen kunnen lidmaat worden van 
deze organisatie. 
Een beetje zoals de Navo is of de Verenigde Naties. Met het verschil als 
voorbeeld. 
De Verenigde Staten zou een land als Korea aanvallen, en beiden zijn lid van 
deze organisatie, 
Dan voert de organisatie de verdediging van Korea. En met dezelfde effectiviteit 
als de verdediging in welk ander conflict ook. 
Ideaal gezien zou dan de Verenigde Staten geen gewonnen oorlog kunnen 
hebben. 
Deze vorm om defensie als dienst van een internationale stichting te vervullen is 
voor individuele landen veel beter dan zelf een militaire macht te onderhouden. 
Doordat de stichting groter is als een land, hebben ze meer financiele middelen 
om een legermacht te hebben. 
En een land dat zeg maar abonnementsgeld betaalt, heeft daardoor minder 
kosten als dat ze het zelf moeten opbouwen of onderhouden. 
Immers vele handen maken licht werk. 
Veel landen die lid zijn, hebben in totaal minder kosten, omdat een militaire 
macht niet enorm groot hoeft te zijn. 
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Als voorbeeld een militaire macht van een land die ze zelf onderhouden kost 16 
miljard. 
Maar als dat land abonnement betaalt heeft het toegang tot dezelfde of grotere 
militaire macht voor misschien negen miljard. 
Een vereiste is wel dat de militaire macht van de internationale stichting alleen 
wordt gebruikt voor de verdediging.  
als deze organisatie wordt gebruikt voor de aanval, zal het zijn doel missen. Dan 
zou het een grootmacht worden die niet meer is gebaseerd of ethische of morele 
redenen. 
En wat voor nut zou het dan hebben als twee lidmaten met elkaar in oorlog 
zijn, 
Welk land zou recht hebben op militaire hulp. 
Daarom bij alleen verdediging is het altijd duidelijk en bekend welke functie de 
stichting zal uitvoeren. 
Zonder onderscheid welk regio of land de aanval uitvoert. De stichting zal 
verdedigen. 
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Beschermengel 

Als mens heb je vanaf je geboorte een beschermengel. 
Een religie die niet echt bekend is zegt: 
Geef je over, of Stel je open, onvoorwaardelijk aan of voor je Beschermengel. 
Dan beschermt die engel je. Zelfs ook als je door fout niet meer ziet wat goed 
is. 
Overgave aan beschermengel, 
Openstelling voor beschermengel. 
Sta de invloed van je beschermengel toe. 
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grootmachten 

Als mens zien we niet wat er allemaal voor levensvormen zijn buiten onze 
zintuiglijke mogelijkheden. 
Zowel diep in zee, hoog in de lucht, in het universum. Overal leven. 
Er zijn grootmachten die het leven regeren. 
Van de maan die het vloed beinvloedt. 
Van de Aarde die de dieren in het dierenrijk beveelt te paren en te vechten. 
De mens heeft keuze welke macht hij toelaat of dient. 
De christenen die de verlosser Jezus aanbidden. 
De hindoeisten die de goden aanbidden met diverse namen. Van Vishnu tot 
Shiva. 
Ook de Allerhoogste persoonlijkheid gods als Krsna wordt aanbeden 
De islamieten die Allah aanbidden. 
Zo zijn er ook grootmachten die minder bekend zijn. 
We zien ze al tijden geleden zichtbaar zijn. 
Zoals de grieken, spartanen met Athene, Hera en Zeus. 
Zoals de romeinen met de goden van de planeten. Mars enzo. 
Maar er zijn ook al sinds enkele honderden jaren grootmachten die 
worden aanbeden door bijvoorbeeld vrijmetselaars en verwante organisaties. 
Grootmachten zoals de Architect van het universum. 
Organisaties zoals de vrijmetselaars hebben er grote rijkdom en macht door 
gekregen. 
Er is een macht die overal bovenuitgaat. Een macht die hoger is dan het 
universum. 
En het bestaande overstijgt. En wat zichtbaar is zowel als wat onzichtbaar is 
overstijgt. 
Een macht, die geen naam kent, maar door kenmerken wordt aangewezen. 
Kenmerken als Almacht, Alomtegenwoordig, Alwetend. 
Ken de Macht die u aanbidt. Ken die macht, en overweeg of het goed is een 
grootmacht te aanbidden. En welke waarde eraan wordt toegekend. Een 
kwalijke macht aanbidden kent nadelen en beperkingen. 
Ook de Allerhoogste macht, heeft betekenis. Het is hoe je de macht die je 
bedoelt benoemt. 
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creationisme 

De aarde is in zeven dagen geschapen. 
Beginnend met de zee en de geest erboven. 
De aarde, eerst werden de planten, dieren geschapen. 
Het is een beschrijving die werd vertelt aan mensen die nog geen samenleving 
hadden gebaseerd op het schriftelijke en verbale communicatie. 
Als we het scheppingsverhaal tegenwoordig zouden horen. 
Dan zouden we horen over de intelligente methoden om nieuw leven de 
levenskracht in te blazen. 
Zoals een baby na geboorte de eerste ademteug moet krijgen om te leven. 
Zo heeft onze levende menselijke soort ook de eerste ademteug gehad om te 
bestaan. 
De wereld is niet gemaakt naar willekeur. Het is geen dobbelsteen met duizend 
kanten die toevallig de drie winnende getallen liet zien. 
De wereld heeft een architect. 
Een architect die wist welke methoden er zijn om zowel leven als ecosysteem te 
creeren. 
De architect die zoals sommigen geloven de hele aarde en al wat erop leeft heeft 
geschapen. 
De architect, die in genesis de goddelijke macht wordt genoemd. 
De architect die door zijn functie van grootmacht een vergelijkbaar concept is 
als de Almacht, of de Allerhoogste. 
De architect van het leven. Zowel hier als overal elders. 
Creationisme. De aarde is door survival of the fittest geworden. 
Als overleving van de sterkste, of overleving van de best aangepaste de oorzaak 
zou zijn van onze huidige beschaving. Zou er geen goddelijke macht zijn. 
Immers waarom zouden wij goden navolgen die niet ieder volgeling de sterkste 
zou maken. 
Creationisme. 
De mens is een wezen, ontworpen door een architect, en wordt bij iedere 
generatie opnieuw in ontwerp gerealiseerd. 
Creationisme. 
Er zijn religies die geloven. 
geloven in scheppingswoorden. 
geloven in woorden van licht. 
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woorden van licht die leven scheppen. 
woorden van licht die de samenleving de vorm en eigenschappen geven 
die leven toestaat zichzelf te reproduceren. 
Leven is geloof in goedheid. 
Leven is geloof in wijsheid. 
Leven is geloof in vriendschap. 
Leven is geloof in elkaar. 
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Boom des levens 

Veel mensen kennen wel van horen zeggen of van lezen de verhalen uit de 
bijbel. 
Ze beschrijven het leven van mensen in relatie tot goddelijke machten. 
goddelijke machten uit het oude testament, en uit het nieuwe testament. 
De oude goden zoals in de thora benoemd zijn natuurlijk goden die menselijke 
kenmerken hebben. Wraak als mensen zich afkeren van de goddelijke macht. 
Maar goden in het oude testament hebben hun grond in het eerste boek, 
genesis. 
De goddelijke macht die Adam en Eva in het paradijs voorzag van eten, drinken 
en geluk. 
Ze gaven de dieren namen, en deden alles wat ze gelukkig maakten. 
Totdat ze een boom tegenkwamen waar ze niet van mochten eten. 
Die naast de boom stond waar ze voor altijd gelukkig van zouden zijn als ze 
daar de vruchten van zouden eten. 
De boom des kennis van goed en kwaad. Sommigen vergelijken die boom met 
het vermogen wat bij de mens; de mind, het denkvermogen, de geest wordt 
genoemd. 
Door te denken aan onderwerpen verkrijg je kennis over voordeel, nadeel, 
functie, betekenis. 
Dus sommigen zien het denkvermogen als de boom des kennis. 
De andere boom, de boom des levens, zou een boom zijn die zodra adam en eva 
de zondeval hadden beleefd geen betekenis meer hebben, of zelfs afwezig of 
beschermd door engelen. 
De boom des levens, er zijn groeperingen en religieuze mensen die zeggen dat 
die boom, 
het gebed is. immers een verhoord gebed is de boom des levens volgens de 
spreuken van Salomo. 
Om het scherper te stellen; de boom des levens, de vrucht eten, is een 
symbolische beschrijving van jezelf overgeven aan de goddelijke macht. 
De goddelijke macht. Die als kenmerk Almacht heeft. 
Het is een mening en geen vaststaand feit, en is niet door bewijs gestaafd. Het is 
een overtuiging, of iets waar je in gelooft. Geloof is niet op bewijs maar op 
gevoelens zoals hoop, liefde, streven. 
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Net zoals dat engelen de wil van de goddelijke macht uitvoeren, en geen eigen 
wil hebben. 
Volgens beschrijvingen van sommige religieuze boeken. 
De engelen zouden dan zo denk ik, zich hebben overgegeven aan de goddelijke 
macht. 
Immers anders zouden ze hun eigen wil doen. 
De engelen door de goddelijke macht begenadigt zouden werken voor de vrede 
van de samenleving. 
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vriendschap 

Veel mensen hebben de ervaring dat het leven moeillijk is. 
Of dat het vechten is voor je behoud. 
Maar heel soms kom je iemand tegen die iets aardig zegt. die iets aardigs doet. 
Een kleine gift. Bijvoorbeeld de parkeermeter waar je een bonnetje van iemand 
anders krijgt. 
een verjaardagskaart. Noem maar. 
Het zijn de kleine dingen die soms het leven weer waarde of betekenis geven. 
Maar het zijn niet alleen dingen die je krijgt of overkomt die het leven waarde 
geeft. 
Je kan ook zelf zulke dingen doen voor anderen. 
Het levert sociale warmte op. 
Aardig zijn, is niet altijd een grote inspanning. Het zijn soms al kleine dingen 
die er toe doen. 
Vriendschap zonder eis. 
Vriendschap zonder kostprijs. 
Aardig zijn, Aardig doen. 
De samenleving wordt er beter van. 
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Stil gebed 

Stil gebed is bidden zonder wens, zonder klacht. 
Stil gebed is aandacht besteden aan de Almacht. 
Zonder woorden, zonder woordelijk gebed. 
Door de handen in gebedshouding te vouwen, 
en Stilte voor de Almacht te hebben. 
Dit zolang als je wil. minuten tot uren. 
Stil Gebed. 
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gebed 

Religies leren gebed als communicatiemiddel met de goden. 
In het christendom leer je afhankelijk te zijn van de drie-eenheid. Vader Zoon 
en Geest. 
In de islam leer je onderworpen te zijn aan Allah. 
In andere religies hebben ze soortgelijke middelen. 
Communicatie met het Hogere. 
Communicatie met het Ongeziene. 
Gebed is als het praten tegen de macht die een rol speelt in de beinvloeding die 
als gunstig wordt ervaren. 
Gebed, de hoogste macht heet de Almacht. 
De machten eronder hebben ook namen die aangewezen worden als god. 
Gebed tot de Almacht. Het is ieder individu die er voor kan kiezen, en leert of 
ervaart wat voor positieve invloed het op het leven heeft. 
Ieder wezen heeft opnieuw de kans om te ervaren wat gebed voor functie kan 
hebben in het leven. 
Het is voor ieder wezen, ieder mens, vrij om te bidden tot de almacht. 
Het kan niet verboden worden, niet alleen voor wezens of mensen met 
voorkeurspositie. 
Het is geen uitverkiezing. Niet alleen voor ingewijden. 
Niet op grond van kenmerk te verbieden of toe te bedelen. 
Ieder wezen, ieder mens is vrij om te kiezen in gebed te gaan tot de Almacht. 
Gebed is niet gebonden aan bepaalde uitingen. 
Het is geen plicht om vastgestelde woorden te gebruiken in gebed. 
Gebed mag zijn, je wensen voorleggen aan de Almacht. 
Gebed mag zijn, bescherming vragen aan de Almacht. 
Gebed mag zijn, De genade van de Almacht te vragen. 
Ieder woord tot de Almacht, heeft recht gesproken te worden. 
Maar het is de Almacht die in zijn wijsheid besluit hoe gebeden verhoort 
worden. 
Er is geen zekerheid vooraf over wat de Almacht doet. 
Moord, doodslag, geweld, boosaardigheid. Het is geen onderdeel van werken of 
devotie jegens de Almacht. 
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meditatie 

Gedachteinhouden, zijn voor ieder mens verschillend. 
De ene leert in zijn jeugd te denken in concepten, 
De ander leert in de jeugd in beelden te denken. 
Ieder mens denkt anders. 
Maar meditatie is voor iedereen het zelfde. 
Aandacht in het hier en nu. 
Aanwezig zijn in het moment. 
Gewaarzijn van het huidige ogenblik. 
Meditatie schenkt de ziel rust en geeft energie aan de geest. 
Door de afwezigheid van de geest. Leert de geest zijn rust en goedheid te 
hervinden. 
Meditatie. 
Door oefening breidt het uit. 
Tot het hele leven een meditatieve periode is. 
Mindfullness heet het ook wel. 
De mind leert zijn volledigheid kennen. 
De mind komt tot rust. 
Door meditatie komt er ook energie in de omgeving van ons. 
Een energie die heelt, geneest. 
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Drugs en verslaving 

Voor een groep in de samenleving is er geen plezier in het leven. 
Ze leven van spuit tot spuit of van roken tot roken. 
Met drugs is je leven geen pretje meer. 
Er zijn wel klinieken die genezing brengen, of lastenverlichting. 
Drugs, ze zijn enkele tientallen jaren geleden door de amerikaanse overheid 
ontworpen en uitgevonden. Als middel om soldaten langer te laten vechten. zo 
hoopten ze. 
Toen het onbruikbaar bleek is het op de markt gekomen als genotsmiddel. 
Drugs tegengaan. Dat is als je cold turkey afkickt geen fijne bezigheid. 
Met grote wilskracht lukt het. Maar als je zelf niet overtuigd bent van je 
gewenste verandering, dan is het bijna onmogelijk om goed af te kicken. 
Een stofje, kruid, materiaal die drugs onaangenaam maakt zou een oplossing 
zijn. 
Een kruidje dat drugs smerig maakt. Dat is een manier om de blokkade om te 
gebruiken groter maakt dan het verlangen om het te gebruiken. 
Drugs. Je kan beter nooit beginnen, dan hoef je er ook niet mee te eindigen. 
Kruid dat verslaving tegengaat. In homeopatische kringen zullen ze een 
verdunning van de zeflde stof nemen, om de essentie van de stof toe te dienen. 
Daardoor zou volgens de regel van de homeopathie de verslaving eindigen. 
Of zou het zoals bij vaccinering zijn. Een deel van de verslavende stof zonder 
de schadelijke werking. 
Drugs. Een last voor de verslaafde. 
Een keuze die bij begin bewust is maar langzaam verandert in moeten en 
innerlijke dwang. 
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Citroen 

Citroen is een vrucht die door de zuurte een reinigende werking heeft op het 
bloed. 
En ook op de organen. 
Door citroensap te mengen met water en op te drinken, wordt het lichaam weer 
langzaam vrij van verontreiningen in het bloed en de organen. 
Ook zou het goed werken om spiermassa te ontwikkelen. 
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alcohol 

Veel mensen zijn verslaafd aan een drankje. Geen drankje zoals iedereen gezond 
vindt. 
Maar alcohol. Ze zeggen ach het is gezond een glaasje. 
Maar alcohol is niet gezond. 
Als je trek in alcohol krijgt, probeer dan een kruiden thee met gember en 
zoethout. 
Als het niet helpt, schaadt het ook niet. 
kruidenthee zou kunnen helpen. 
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erge honger 

Mensen die erge honger hebben de dag door. Ze bestaan, soms zijn ze dik, 
soms met ziektes om dikte tegen te gaan. 
Om honger te vermijden, is het goed om noten te eten, en ook produkten met 
soya. 
soya geeft een gevoel in de maag waarbij honger door de tijd heen minder 
wordt of zelfs verdwijnt. 
Noten geven zodra je ze eet een gevoel in je maag dat je hebt gegeten, ook als je 
normaal bij eten geen vol gevoel krijgt. 
Suiker vermijden is ook een goede keuze. 

  

http://bastiaan.im/wijslog/?p=80


 

467 
 

Zwart gat 

De Zwarte gaten zijn voor ons te ingewikkeld om ze te exploreren. 
Want ze slorpen al het licht op, en zwart blijft over als gebrek aan licht. 
In de toekomst hebben we misschien ruimteschepen met fusieaandrijving die 
erbij in de buurt kan komen. Maar een zwart gat is meer als een soort put in de 
ruimte. 
Een zwart gat heeft ook tegengestelde tijdsvolgorde. 
Als je de gedachte neemt dat je op veertien juli jarig bent geweest. En het is 
twintig juli. 
Dan loopt in het zwarte gat de tijd achteruit. Dus op twintig juli zal je over zes 
dagen jarig zijn. 
De singulariteit tijdsvolgorde is tegengesteld. Wat het mogelijk maakt om in 
een onbepaald verleden te komen. 
Door met een schip kortstondig in het zwarte gat te vallen, is het mogelijk om 
een onbekende tijdsmeting te verschuiven. 
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Christelijk geloof 

Mensen vanaf 2000 jaar geleden hebben een vorm van betekenisgeving aan het 
leven waardoor ze zekerheid ervaren over de tijd na hun leven. 
Het christelijk geloof, is een verkondiging van een verlossingsthema. 
Als je het voorbeeld van het geloof zou volgen. zou geloven, dan zou je na je 
leven in de hemel komen, 
en zou je tijdens je leven de genade van de heilige geest ervaren. 
De grondlegger, Jezus gaf tijdens zijn leven goede dingen aan die ervoor 
openstonden. 
Hij genas mensen, en verloste ze van geesten. 
Alleen zijn dood was een gebeurtenis die niet in de lijn van zijn geloof past. 
Hij beloofde verlossing, genas en redde, maar waarom redde hij zichzelf niet 
van de kruisdood. 
Is het zo dat mensen die het christelijk geloof aanhangen zelf ook gevaar lopen 
op een symbolische kruisdood. 
Zijn mensen in hun leven veilig tegenover allerlei gevaren door hun geloof of 
overgave in Jezus Christus, 
of lopen ze juist gevaar ongelukken of rampen mee te maken, en er niet door te 
overleven. 
Er zijn in deze wereld meer religies die verlossing beloven. 
Zo is het boeddhisme die belooft een einde van het lijden, 
de andere vormen van Zen beloven ook een redding van lijden. 
Hindoeisme kent ook goden die mensen helpen of op een goed pad zetten. 
Wat betekent het om religieus te zijn. Is het alleen het gebed tot de goddelijke 
macht, 
is het een vorm van boetedoening als genezing van de zonde, 
Is het liefdadigheid om de samenleving te dienen. 
Sommige thema’s komen overeen in verscheidene religies. 
Goede daden doen, deugd nastreven, goede normen en waarden. 
soms beschrijven ze een kruisdood als een oveergave aan de heilge geest en dat 
je niet meer je eigen wil doet, maar de wil van die goddelijke macht (jezus 
christus) 
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het leven 

De eeuwigheid meet men in dagen, 
Het moment deelt men in tijden, 
Het dageraad ziet men met het licht komen. 
De nacht ‘s een duister gebied. 
Maar de mens die winst ziet, kent geen genade. 
Maar de mens die voordeel ziet, vergeet goede daden. 
De mens die de dageraad ziet, 
Heeft de waarde een nieuwe dag te zien. 
De mens die het leven ziet langskomen, 
is als een dier die van dag tot dag leeft. 
Maar boven de dieren is de mens die kan denken. 
Het is de mens die door plannen de wereld vormgeeft naar 
zijn behoefte. 
Het is de mens die door het ogenblik in te zien tot 
de ervaring van het eeuwige komt. 
Moge het leven een zoektocht zijn naar vrede. 
Moge het leven een roeping naar goede daden zijn. 
Moge het leven het doel van voortzetting van lijf en leven benutten. 
Het leven is als een rivier, 
stromend van het begin tot het einde. 
Met de golven van bewuste ogenblikken. 
En de diepe wateren van diepzinnig denken. 
Maar het leven is als waarde, meer dan de optelsom van ogenblikken. 
Het leven heeft als norm, wat het eigene geeft doet ook het andere. 
Maar de sleutel tot geluk, is als een schatkist, diep begraven onder vergetelheid 
en dromen. 
Het is een kind dat geluk zegt voort te brengen, 
Maar dat kind ligt in ieder mens diep verborgen. 
De slaap komt met de jaren, en eist haar bezitters op. 
Het leven is een droom, die door velen geleefd wordt. 
De dromen der dageraad, zijn anders als de dromen in het duister. 
Immers licht geeft leven, 
en licht geef zicht. 
Zicht op wat men moet doen, en laten. 
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Het leven brengt glorie voor hen die lange tijd hetzelfde nastreven. 
Maar wie de ene dan de andere kant op kijkt, ziet slechts de zichtbare waarde. 
Er is leven die niet geleefd toch geluk brengt. 
Er is dood die niet gekomen toch angst inboezemt. 
Het leven is als een spel, met de poppen die door touwen bewogen worden. 
Maar ieder in het spel, volgt slechts wat zichtbaar beweegt, 
en kent de herkomst van de touwen niet. 
De touwen die bij geweld knappen, 
Of bij geluk ineenstrengelen. 
Moge het leven de dood als einde kennen. 
Moge het leven door de dood de waarde van nageslacht kennen. 
Als de dood aanvaardt wordt, is het leven een weg waarbij het moment de 
waarde geeft in plaats van het doel. 
Er is geen kennis die geen voordeel biedt voor niemand, 
Er is geen wijsheid die geen betekenis geeft aan het leven. 
Moge de weg van het goede, 
tot goede doelen, 
Goede daden, 
Goed leven, 
Goede tijden leiden. 
Moge de weg van het kwade, 
angst inboezemen zodat zij niet gevolgd wordt. 
geweld een grens zijn die mensen niet durven te overschrijden. 
Er is een keuze in het leven, 
Ieder moment bij helder bewustzijn. 
Een keuze tot goed, of tot kwaad. 
Eenmaal een weg gekozen blijft het een grote inspanning om het roer naar de 
andere zijde te sturen. 
dus kies met beleid. 
Kies met het doel in zicht. 
Goed leven, volgens normen en waarden, leidt tot goed leven. 
Slecht leven, volgens wettelijke normen ongehoorzaam, leidt tot ongeluk 
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eigenwijsheid 

Sommige kinderen worden wel verweten dat ze eigenwijs zijn. 
Dat ze hun eigen mening of kennis boven anderen stellen. 
Dat ze zelf denken te weten zonder dat anderen hetzelfde weten of denken. 
Eigen wijsheid, Als je je openstelt voor wat anderen vinden, 
kan je je wijsheid bij slijpen, totdat het een diamant is van grote waarde. 
Je verliest je eigen wijsheid niet, niet door spiegeling aan andere mensen, 
maar het verrijkt je met andere gezichtspunten, met andere meningen. 
Om meer gefundeerd te worden, 
Om meer gebaseerd te worden op feiten en waarheden. 
Wijsheid begint met eigenheid, authentiek zijn. 
Wijsheid begint met de reden die nuttig is en benodigd te zoeken. 
Wijsheid, eigenwijsheid, is geen inferieur woord, maar een begin stap op weg 
naar een algemeen geldend begrip of waarheid. 
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Schatkist 

Ieder mens heeft een schatkist in zijn ziel. 
Een schatkist vol wijze woorden. 
Een schatkist vol mooie schilderijen. 
Een schatkist vol blinkend zilver. 
Maar die schatkist laat zich alleen openen, 
Door godsvrucht, door deugd en door wijsheid. 
Een schatkist waar iedere munt mee te koop is. 
Een schatkist die overal roem en faam veroorzaakt. 
Een schatkist die de vrede koopt met diamanten. 
Een schatkist. Voor ieder die het leven zelf gaat leven, 
Een schatkist, Voor ieder die het leven omarmt, en accepteert. 
Moge de Schatten der mensheid worden gevonden. 
En worden gegeven zonder prijs, zonder voorkeur. 
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Licht 

Licht, 
is de waarneembare bron van energie. 
Licht, 
is de bron die ons beweging laat kennen. 
Licht, 
is de bron die ons leven doel gunt. 
Licht, 
is de oorzaak van leven. 
Moge het licht eeuwig schijnen, 
Moge het licht in ieder leven komen, 
Moge het licht de mens kennis en verstand geven. 
Moge licht de werkelijkheid zichtbaar maken. 
Moge licht de waarheid doen blijken, 
Moge licht de wijsheid aanwijzen. 
Moge licht er zijn als veiligheid voor de wezens die haar verlangen. 
Moge licht er zijn als bescherming tegen wat ‘s nachts leeft. 
Licht, 
Zonder prijs is zij van de zon beschikbaar. 
Zonder doel is zij in ieder leven overdag aanwezig. 
Licht, 
Is een vorm van energie. 
energie die het leven leven gunt. 
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geweten en verandering 

Geweten, een functie van het leven waardoor je weet wat goed is, wat slecht is, 
waaraan nadeel of voordeel kleeft. 
Geweten, een functie in het leven die je helpt meten welk gedrag aanvaardbaar 
is, of afwijsbaar. 
Geweten, Door gewetensvol handelen verkrijgt men goedkeuring. 
Geweten, door gewetenloosheid veroorzaakt men leed. 
Geweten, door in de jeugd, je open te stellen voor de lessen van de volwassenen 
en ouderen leer je om te zien wat goed is en wat verkeerd is. 
Ouders doen hun best om hun kinderen goede normen en waarden te leren. 
Ouders doen hun best om wat zij als waardevol ervaren ook hun kinderen te 
laten zien of aan te leren. 
Het geweten, door leed in de jeugd vertroebelt de mogelijkheid om goed en 
slecht te scheiden soms. 
Het geweten, ook door het lezen van boeken, zien van films, documentaires leer 
je te handelen op een manier die verkiesbaar is. 
Het geweten, Moge de goede mensen de samenleving structuur geven en een 
plaats voor iedereen. 
Het geweten, bij oorlog lijken de middelen gerechtvaardigt. Maar in vredestijd 
wordt er afkeuring over gespuid. 
Het geweten verandert door de loop der tijd, door de lessen van de tijd in het 
leven, leert men door schade, schande en leed. 
Het geweten, als men in de jeugd leert en aanneemt van de ouderen, dan is het 
leven makkelijker. 
Immers als wijze ouderen zeggen dat roken en of alcohol slecht zijn, en je volgt 
die raad op, 
Heb je door niet te roken, schone longen, en door geen alcohol te drinken heb 
je een gezonde lever. 
En door beide na te laten heb je een beter en effectievere intelligentie en 
bewustzijn. 
Als mens kan je natuurlijk raad afwijzen, maar het is je eigen leven. 
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mens en groei 

Mensen sinds oude tijden hebben een reeks aan manieren om met de omgeving 
te zorgen voor voedselverschaffing en beschutting. 
Door de tijd heen hebben wij geleerd om grond te beplanten met voedselrijke 
gewassen. 
We hebben geleerd van in de begintijd hutten met takken en leem om in te 
wonen tot huizen van cement en steenslag. 
We hebben geleerd alle werkzaamheden te scheiden en mensen een selectieve 
route te geven om arbeid te verrichten en het te leren. 
Als mensheid hebben wij niet de verantwoordelijkheid voor ieder lid voor het 
geheel, maar is ieder voor zijn eigen kleine stukje verantwoordelijk. 
De mensheid is krachtig door splitsing van arbeid, opleiding, plaats en cultuur. 
We zien dat de mensheid meer en meer richting hernieuwbaarheid gaat. 
We leren duurzame bronnen van energie zoals wind, water en zonne energie. 
We leren informatie weer te geven op niet kapitaalintensieve manieren. Zoals 
op computers, tablets en telefoons. 
We leren dat religie geen dreiging is om mensen te verwonden of hun 
mondigheid af te pakken. 
We leren dat cultuur een plaats heeft in de samenleving en dat ieder lid van de 
mensheid vrij is om binnen aanvaardbare grenzen zijn eigen wensen te vervullen. 
Wij als mensheid zijn niet afhankelijk van enkele individuen, maar als mensheid 
geheel afhankelijk van alle delen. 
Als het leven een waarde heeft wordt het door het totaal waarde gegeven. 
Als mensheid hebben wij waarde omdat wij een grote groep individuen zijn. 
Een grote groep waar ieder aan bijdraagt. een groot collectief. 
Als mensheid zullen wij de toekomst overleven, maar als eenling zijn wij 
onderworpen aan het lot. 
Het lot dat ons toevalt. 
Het lot dan niet altijd eerlijk lijkt. 
Het lot dat soms zonder oorzaak lijkt te gebeuren. 
Het lot dat als een draad boven ons hangt en ons de ene dan de andere kant op 
trekt. 
Moge het lot ons goed gezindt zijn. 
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staatsobligatie 

In deze tijd staan landen er slecht voor. 
De ene gaat bijna failliet de ander heeft grote schulden. 
Als je kijkt naar de hoogte van een staatsschuld dan zie je dat landen, er zo 
slecht voorstaan dat als ze een bedrijf zouden zijn, ze zoveel verlies hebben dat 
het niet meer te lijmen is. 
Als je als burger in deze tijd wil bijdragen aan een goed klimaat voor de 
overheid. 
Dan kan je het beste investeren in staatsobligaties van landen die te grote 
schulden hebben. 
Niet omdat het geld of winst oplevert, maar omdat die landen dan nog 
overeind kunnen blijven staan. 
obligaties met verlies kopen is geen winststrevende daad, maar een charitatieve 
daad. 
Obligaties, als het mogelijk zou zijn, koop ze en annuleer de lening door de 
obligaties als waarde te schenken aan dat land. 
Staatsobligatie, winst geeft het alleen bij landen die netto opbrengst hebben die 
meer is als de rente van de schulden. 
Staatsobligaties, ik hoop dat ons land overeind blijft. 
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elektrische bron 

Elektriciteit is door negatieve en positieve onderdelen een stroom zoals een 
rivier van hoog naar laag. 
Maar elektrische energie heeft zowel een nuttige als gevaarlijke kant. 
Het zorgt voor de gebruiksvoorwerpen die onze intelligentie ondersteunen, 
maar de tegenovergestelde kracht is dat alles meetbaar en analyseerbaar is. 
De mens heeft geen eigen kracht meer die niet waarneembaar is met behulp van 
technologie. 
De elektrische energie, als het wegvalt. 
Geen transport systemen meer, zoals trein, metro, tram. 
Geen voedselbewaring meer, koeling faalt. 
Geen ruilhandel van goederen meer, immers de kassa systemen werken op 
elektriciteit. 
Zo zijn er veel processen en objecten die dan falen. 
Elektriciteit. 
In de toekomst zal er een vorm zijn die veel energie levert tegen weinig 
inspanning. 
Zoals we drie honderd jaar geleden stoom energie gebruikten. 
Zo hebben wij in de toekomst een efficiente, effectieve bron van energie. 
Tot die tijd hebben wij accu’s, batterijen, stroomkabels. 
Batterijen van ozon met waterstof worden in de toekomst veilig en goed. 
In de toekomst worden dynamo’s van carbonated soda gemaakt. Het klinkt als 
een drankje, 
maar is het niet. 
energiebronnen. Wind water en zonne-energie. 
Het is een duurzame vorm, maar de winst door energie is afhankelijk van de 
fabricagekosten. 
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Radio activiteit 

Een intuitieve ingeving die ik had was dat bij nucleare energiecentrale. 
Radioactiviteit een groot probleem is. 
Maar in de plantenwereld zijn er planten die nuclaire stoffen kunnen omzetten 
naar goede stoffen. 
Om radio actief afval te neutraliseren is het bijvoorbeeld een optie om 
de plant lupine te planten, het neutraliseert dan de straling van radio actief 
materiaal. 
Moge het een keer geprobeerd worden en bewijs of waarde geven. 
Lupine, een plant die ook voor andere doeleinden wordt gekweekt. 
de radioactiveit wordt door de plant opgenomen en als celmateriaal ongevaarlijk 
gemaakt. 
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Genade 

In het leven is iedereen druk bezig al zijn wensen te vervullen. 
Iedereen streeft naar bepaalde doelen. 
Maar gaandeweg leren mensen dat niet alles zich naar je hand zet. 
Voor mensen die het geluk niet door eigen hand zoeken. 
Is overgave aan de Almacht een goede keuze. 
Als iemand vroeg in het leven kiest om de Almacht te erkennen en als bron aan 
te nemen. 
Is er veel mogelijk om in dienst ervan te doen. 
Als iemand later in het leven zich keert naar de Almacht, 
is er ook veel mogelijk, maar alles tot dat moment heeft de geschiedenis die 
eraan is gebeurd. 
Vanuit het licht van de Almacht gezien is er veel mogelijk bij een vroege 
toekering, 
omdat er niet veel groei en ontplooiing is geweest. 
Immers de Almacht kan een leven totaal veranderen. 
Dat betekent niet dat het voor mensen die op leeftijd kiezen voor zo’n overgave 
geen betekenis of nut meer hebben. 
Als bijvoorbeeld iemand in zijn jeugd drugs gebruikt, wat een uitwerking op de 
hersenen heeft, 
de schade die het lichaam heeft opgelopen zal niet totaal genezen, maar wat nog 
bruikbaar is zal de Almacht gebruiken. 
Het verleden wordt niet uitgewist, maar wordt verandert tot wat goed is. Ook 
door beperkingen heen. 
Moge de Genade toevallen aan hen die erom vragen of het verlangen. 
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nageslacht 

Als volwassenen kinderen opvoeden, 
Is de beste opvoedingsboodschap dat zij als ouders het kind waarderen voor 
wat het is, 
zonder voorwaarden te stellen als succes, vermogende positie, kracht of 
intelligentie. 
Door voorwaarden te stellen zal een kind het leven lang proberen die achting te 
bewerkstelligen door de voorwaardes te proberen te behalen. 
Het ergste wat een ouder als opvoedingsboodschap kan geven aan een kind is 
dat het ongewenst zou zijn, negatieve persoonskenmerken zou hebben, 
of de liefde van ouders niet zou verdienen. 
Als kinderen een slechte opvoedingsboodschap zou krijgen, zou het kind 
levenslang met emotionele pijn rondlopen. 
Of die pijn geneeslijk is door therapie, of rollenspel is niet bekend. 
Ouders die hun kinderen het beste wensen, kunnen het beste een 
onvoorwaardelijke steun bieden. 
De wetenschap bij het kind dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn, en een 
antwoord geen negatieve kritiek inhoudt. 
En als kritiek negatief is, een werkbare manier om het probleem op te lossen. 
Een gedeelte van criminaliteit in deze tijd is gebaseerd op een negatieve 
steunsysteem in de jeugd. 
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gedragsverandering 

Mensen hebben een bepaald gedragspatroon die vanuit de jeugd is gevormd. 
Door het uitproberen in de jeugd vindt men de manieren om het communicatie 
en andere thema’s om te gaan. 
Ieder individu behoort tot een sociale groep. 
Zelfverkozen, door geboorte, door afkomst, door opleiding door ervaring. 
Via de groep waar iemand toe behoort, of door het imiteren van die groep. 
Kan een individu gebracht worden tot gedragswijziging of verandering. 
Als een individu dingen steelt, en een sociale groep vanuit zijn jeugd had waar 
dat als stoer werd gezien. Zal het individu niet van zijn gedrag afgebracht 
worden door te zeggen dat is slecht. 
Maar zo’n individu kan een gedragswijziging krijgen (het niet meer stelen) door 
het als boodschap van de sociale groep te brengen. 
Als het individu leert dat zijn sociale groep, stelen afkeurt. Zal het individu zijn 
gedrag wijzigen. 
De sociale groep, is natuurlijk een kleine of grote groep echte mensen, of 
individuen. Die in zijn geheel een set overtuigingen heeft. 
Naast de normale groepswisselwerking is er een reeks manieren om met 
voorkomende situaties om te gaan. 
groepen van bijvoorbeeld moterrijders, zoals de hells angels hebben 
selectiecriteria om nieuwe leden toe te laten. het bezitten van een motor is een 
voorwaarde. 
groepen hebben criteria om bepaalde leden een voorkeursrol te geven. 
bijvoorbeeld bij studentenverenigingen de voorwaarde dat er hoge toetswaardes 
worden gehaald. 
Door een lid van een sociale groep, een mening voor te houden van een fictieve 
groepslid, liefst een met een voorkeursrol. Zal het individu zijn gedrag wijzigen. 
De grootste verandering is van een individu in een sociale groep van criminelen, 
die het crimineel zijn verlaat en een goede rol aanleert. 
Beinvloeding is mogelijk door bij de mens de idealen, en voorbeeldrollen te 
ontdekken, en erop in te spelen met geimiteerde gekopieerde voorbeelden. en 
een legitieme meningoverdracht te initieren. 
Er is weinig onderzoek dat op deze manier probeert mensen van gedrag te laten 
veranderen. 
Het zou een groot gedeelte van de zwarte samenleving kunnen veranderen. 

http://bastiaan.im/wijslog/?p=51


 

482 
 

De zwarte samenleving is alles wat niet in het daglicht komt. 
Goed voorbeeld doet goed volgen. 
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Merlijn en tovernarij 

In de late middeleeuwen werd ontdekt dat toverij, en allerlei bijgeloof geen 
enkele waarde of nut had. Er werd ontdekt dat wetenschap, en de mate van 
reproduceerbare uitvindingen de beste manier was om het gemak te dienen. 
Maar voor de middeleeuwen geloofden grote groepen mensen in allerlei 
onzinnige zaken. 
Zoals kabouters, feeen, dwergen, tovernaars en allerlei tegenwoordig niet 
bestaande zaken. 
Maar magie, in haar puurste vorm is het veroorzaken van geestelijk energie in de 
werkelijkheid. 
Zo zou door de geest, bepaalde situaties aangetrokken kunnen worden. 
Zoals een magneet die ander ijzer tot zich trekt. Zo zou bij de geesteswerking, 
het onderwerp van denken, worden aangetrokken. Hetzij positief, hetzij 
negatief. 
De magie, is niet een magie van onzichtbare zaken, het is een zaak van 
onderwerp doet onderwerp creeren. 
Door de gedachte aan succes of falen, zal succes of falen veroorzaken. 
Magie zoals in oude tijden, is een werking van de geest, Waarbij opgebouwde 
kracht door een enkele voorstelling wordt gecreerd als een foto die energie 
aantrekt en zichtbaar maakt. 
Magie is mogelijk voor de geesten die gezond zijn, en haar werking door veel 
energie creert. 
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synoptische klank 

Er is een muziekstuk die als je het hoort een goed karakter veroorzaakt. 
Een muziekstuk lang geleden geschreven. 
Met zang en melodie die bij de luisteraar vriendelijkheid opwekt. 
Die bij de luisteraar alle behoefte aan geweld of ruwheid laat verdwijnen. 
Een muziekstuk dat bij het beluisteren de wens tot liefdadigheid en goede 
intenties zaait. 
Een muziekstuk, die synoptische genoemd word omdat het geen franje heeft die 
niet tot de boodschap bijdraagt. 
Een muziekstuk, die bij Mozart bekend was, maar door hem te mooi werd 
gevonden om te schrijven. 
Een muziekstuk die in oude tijden bekend was, bij de profeten en heiligen van 
die tijd. 
Een muziekstuk, die vrede doet groeien in een samenleving. 
Een muziekstuk, die alle mensen tot de familie van de mensheid laat toegroeien. 
De synoptische klank. De vrede, De vriendschap, De veiligheid. 
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codering leven 

Het leven heeft een bepaalde vorm, een inhoud die het levende wezen vormt. 
Die vorm is volgens menselijke ontdekking afhankelijk van de genetische 
codering. 
Elk wezen met genencodering vormt een wezen naar de soort die in de 
genencodering is opgeslagen. 
Elk wezen die naar soort opgroeit volgens de dna codering is een dier of mens 
die gelijkwaardige en gelijkmatige eigenschappen heeft die soortspecifiek zijn. 
De genencodering, bij groei, geeft het wezen de weg aan van ontwikkeling. 
Een embryo groeit en door de genencodering groeit het tot een bepaalde 
lichamelijkheid. 
Zoals genencodering bepaalt wat de groei van een levend wezen is, welke vorm 
het doel is. 
Zo is er ook een codering die buiten de genencodering om een invloed heeft op 
het wezen. 
Een codering die in communicatie gebracht een boodschap overbrengt aan 
wezens die ze kunnen ontcijferen of herkennen. 
Zoals mensen groeten door een woord, en ieder mens een begroeting op 
dezelfde manier begrijpt. 
Zo zijn er communicatievormen die voor andere wezens ook een begrip 
veroorzaken. 
Als een mens in de taal van een volk zegt dat honger een noodzakelijke 
behoefte is, 
zal de andere mens die honger lenigen als voedsel beschikbaar is. 
Zo is er een wezenssoort die boodschappen begrijpt die wij mensen niet zouden 
horen, begrijpen of waarnemen. 
Als mensen in gebed zijn, is het een boodschap die een bepaalde codering heeft. 
De aanroeping van een hoger wezen, de wensuitdrukking. Het is een boodschap 
aan een entiteit die een grootte heeft die voor het subject geloofwaardig is. 
Naast gebed dat gericht wordt aan goden, 
zijn er ook boodschappen die in het universum worden opgevangen, 
niet door de sterkte van de energetische vorm, maar door de volgorde en 
complexheid van de boodschap. 
Net als mensen in de natuur dieren bewonderen; zwanen, duiven, leeuwen en 
dergelijke. 
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Die dieren hebben als verschijningsvorm een bepaalde invloed op mensen. 
Op die zelfde manier zijn sommige boodschappen zicht baar voor wezens die 
ver weg zijn, maar wel binnen een bepaalde afstand een gecodeerde boodschap 
opvangen. 
Afstand is geen beperking van tijdsoverbrugging. 
Net als wij honderden jaren geleden telegrafie hadden, wat toen adequaat was, 
zo hebben wij nu communicatie vele malen sneller en vele malen 
informatierijker. 
Op diezelfde manier kunnen wij zo beneden zo boven toepassen. 
Een andere soort in de melkwegen die intelligentie draagt die door ons niet 
meetbaar is. 
En geen begrip bij ons geeft. 
De codering die wij in ons dragen bepaalt wat de toekomst ons doet toevallen. 
Als een soort kleur die karma in ons als kunstuiting geeft en onze naam als 
symbool toont. 
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voorkomen 

De mens kiest zijn voorkomen, door kapsel, kleding en dergelijke. 
Op die manier kan een mens een functie vervullen of voorwenden. 
Een mens in een toga wordt gezien als dominee of priester. 
Een mens in boerenkiel wordt herkend als boer. 
Zoals een mens zijn uiterlijk verandert, is het of een functie bij een 
beroepsuitoefening, 
of een functie om een beroep te imiteren. 
In de filmwereld is het voorkomen een instrument om verhalen te vertellen. 
Verhalen met een mythische, verhalende of nuttige functie. 
Door film leer je een plaats te zien die niet echt bestaat. 
Een crimineel krijgt menselijke trekken als de oorzaak van zijn criminaliteit een 
afgewezen relatie zou zijn, of pesterijen in de opvoeding. 
Zoals mensen in de film hun uiterlijk naar een verhaal vormen. 
Zo zijn wezens die een stap hoger in de hierarchie staan, een stap hoger dan 
mensen, 
een zichtbare verschijning, die ze zelf kiezen. 
Deze wezens kiezen hoe hun lichaam eruitziet, zoals wij kiezen voor kleding. 
Deze wezens zijn in de wereldmythologie bekend als engelen. 
Plotselinge redding bij een ongeluk. 
Plotseling een vreemdeling die raad en advies geeft en de betrokkene een goede 
periode in stuurt. 
Deze wezens, onontdekt kunnen ze alles. 
Alles dat een goede samenleving nodig heeft. 
Sommige engelen handelen in opdracht van god, van goden, van machten. 
Sommige engelen hebben hun functie, onbenoembaar, onzichtbaar, maar een 
functie die de samenleving dient. 
Een engel, staat bekend om zijn totale goede bedoelingen, en een 
vriendschappelijke liefde die redt en geneest. 
Het voorkomen van engelen, kan elke vorm die bestaat, of nog niet bestaat. 
Gun hen hun functie. Want zonder zou de wereld niet fijn zijn. 
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kwaad in gradatie 

Het minste kwaad geeft reden. 
Een erge crimineel met geweld vangen en opsluiten. 
Het ene geweld voorkomt erger geweld. 
Een kind een straf geven, 
het mindere kwaad voorkomt het grotere kwaad. 
Wat is toegestaan, 
Wat is ethisch verantwoord. 
Soldaten die de oorlog in worden gestuurd met kans op dood en lijden. 
Machthebbers die propaganda voeren om het landsbelang te beinvloeden. 
Welke gewelddadige invloed is toegestaan, en welke is verboden of afwijsbaar. 
Het kwaad in gradatie. 
Welk kwaad wordt maatschappelijk toegestaan, 
Welke wordt unaniem afgewezen. 
Een kleine bron van geweld is soms de preventie van een grote bron van geweld. 
Het kwade als toebrenging van lijden, pijn, verwondingen. 
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oog voor het zichtbare 

In deze wereld gebeuren een hoop zaken, met of zonder onze waarneming. 
Een opmerking in azie kan in amerika een storm veroorzaken. 
Een verhaal in europa is in rusland een groot staatsprobleem. 
Een opmerking over een bepaald maatschappelijk verschijnsel, 
wordt door onzichtbare oren gehoord, 
en worden gerealiseerd ergens, waar de invloed niet door menselijke handen 
heen gebracht kan zijn. 
Er zijn oren, ogen, niet gezien, 
die met handen, ongekend, informatie overbrengen. 
Zo is in het verleden misschien uitvindingen in de elektrotechniek op meerdere 
plaatsen ‘uitgevonden’ 
Een onzichtbare overdracht van informatie. 
Wees attent op wat gezegd wordt. 
Immers zowel het goede als het kwade wordt overgebracht. 
Soms is het een wens of idee dat vorm krijgt zonder eigen inspanning, niet in 
eigen huis, maar op een plaats waar het de betekenis kan krijgen die met 
expertise vervulbaar is. 
De mens is niet verantwoordelijk voor wat hij niet doet. 
Maar de mens is verantwoordelijk wat eigen handen doen. 
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invloed 

Mensen hebben een invloed in elkaar. 
Een opmerking zoals je zou beter ‘dit’ kunnen doen. 
Of dat is echt niet goed. 
Waarde-oordelen die de mens een bepaalde richting uitstuurt. 
Waarde-oordelen die gericht zijn op bepaalde zwakheden, of voorliefdes van 
mensen. 
De mens heeft meestal geen waardering voor zaken die negatief zijn. 
De mens is gebonden aan relaties of familie. 
De mens heeft de interesse in ambitie of betekenisgeving. 
Zo zijn er een aantal thema’s of basisovertuigingen waarop de mens 
beinvloedbaar is. 
Bij duidelijke dreiging is het een crimineel die je relatie, familie of lichaam 
bedreigt. 
Bij meer onzichtbare dreigingen, kan het een baas op het werk zijn die een 
waardeoordeel geeft over je werk en je een bepaalde richting in duwt. 
Invloed, mensen hebben hun zwakheden, waar ze nooit kunnen ontdekken of 
het hun eigen ingeving is of de opmerking van een ander. 
Invloed. Mensen beinvloeden elkaar bewust, ze weten wat ze zeggen tegen 
elkaar, en in meer of minder oprechte zin bedoelen ze een boodschap in goede 
of slechte betekenis. 
Maar er is ook invloed die door mensen die intelligent zijn en het doel hebben 
om door het beinvloeden van enkele personen de samenleving een bepaalde weg 
in te duwen. 
Sociale groeperingen, zijn afhankelijk van sociale regels. onzegbare maatstaven, 
of gezegde voorwaarden. 
Sociale groeperingen, die door een toelatingscriterium bepaalde leden krijgt met 
talenten. 
Invloed. 
Mensen worden beinvloedt zonder dat ze het zelf weten. 
De invloeden zijn door methodieken die door sociale wetenschap zijn beproefd. 
Niet alle methodieken zijn algemeen bekend. 
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Verborgen samenleving 

Mensen vormen met hun gehele aantal tot de mensheid. 
de mensheid is een samenleving van alle individuen. 
Mensen vormen naar hun opleiding ,ervaring en fysieke lichaam met een functie 
en kenmerk tot de groep van de mensheid. 
De status van een mens wordt onbewust afgemeten aan zijn mogelijkheden tot 
communicatie en handelen. 
Een mens die heel goed zijn boodschap overbrengt, en zijn doel op een 
effectieve manier behaalt. 
en het doel heeft met een abstracte waarde heeft een hogere status. 
Als wij in onze jeugd een opleiding volgen, 
geeft de waardering van onze inspanning, door bijvoorbeeld examens een 
kenmerk van status. 
Hoe hoger de cijfers, de gradaties, des te hoger de status. 
Na de middelbare school volgt de beroeps of academische opleiding. 
Als er in de samenleving waarde wordt gehecht aan functie en mogelijkheid. 
Een functie die bijdraagt aan de welvaart van de samenleving, en de 
mogelijkheid om doel en intentie om te zetten in een gerealiseerd project. 
Jong volwassenen die opgeleidt worden tot een functie in de samenleving 
vinden hun levensbetekenis in de functie waar ze voor geleerd hebben, in relatie 
tot de functie die ze uitoefenen in arbeids of cultuurmatige functie. 
Zodra echter uitzonderlijk gedrag plaatsvindt, een jong volwassene haalt de 
hoogste gradatie in de opleiding. De betekenis is dat de effectiviteit van 
onderwijs dan bijna honderd procent is. 
De effectiviteit van onderwijs bestaat uit de overdracht van informatie die de 
beschrijving en methodiek is van de kennis in praktische of abstracte betekenis. 
Effectiviteit van onderwijs vergt leraren die de kennis in een adeqaute 
boodschap kunnen omzetten, 
en leerlingen die de boodschap volledig begrijpen en omzetten in kennis die 
toepasbaar is. 
Kennis toepasbaar in concrete betekenis, en in abstracte betekenis. 
Zodra een jongvolwassene de hoogste gradaties haalt. Zijn er invloeden die zijn 
functie een andere betekenis geven. 
Door de hele samenleving zijn er mensen die de mate van intelligentie 
waarnemen, 
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Als er iemand is die exceptioneel is, dan worden ze geattendeerd op die 
persoon. 
Een geheime groepering wordt gevormd uit alle hoogintelligente mensen, 
ze worden op de opleiding al ‘gescout’ en vormen een groep die zich 
bezighoudt met de kernwaarden van de samenleving. Met de beste technologie, 
de beste methodieken, de beste strategie. 
Normale mensen weten niet van die groepering. Ze zouden er ook geen 
effectieve bijdrage aan kunnen leveren. 
De verborgen samenleving, 
Gaat over alle individuen die exceptioneel zijn in een talent, of goede resultaten 
heeft in een beroepsrichting. 
De verborgen samenleving. 
Wat ze doen, Welke normen en waarden ze bewaken, Welke invloed op de 
hierarchie ze hebben. 
Is onbekend. 
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wetsberechting 

De grondwet zegt dat burgers, gelijkwaardig zijn, gelijke rechten hebben, 
vrijheid volgens unieke voorwaarden. 
De wet is een bij afspraak vastgestelde regelgeving. 
Een wet is een regel die bepaald wat voor een mens een toegestane handeling is. 
Een reeks regels bepaalt wat als lidmaat van de groep, een gedragswijze is, 
die en toegestaan is, en recht geeft op oordeel. 
De wet bepaalt van haar burgers, welke vrijheden er zijn. 
De wet bepaalt van haar burgers, hoe alle lidmaten met elkaar omgaan. 
Als een groepsgedrag die voor haar lidmaten bekend maakt wat toegestaan is. 
De wet wordt beoordeelt door de regering, waarbij de regering bestaat uit een 
representatieve groep die de bevolking behartigt. 
De wetgeving, vraagt van de burgers dat ze haar regelgeving accepteert en als 
recht stelt voor al het gedrag. 
Het gedrag dat door wetgeving wordt gescheiden in legitiem en crimineel. 
Wat door wetgeving als schuld wordt vastgesteld is een manier om gedrag een 
grens te geven. 
Wetgeving, is als het middel dat ieder mens zegt wat ze wel en niet mogen. 
Wat wel en niet onderdeel is van gezond gedrag. 
Als burgers lid van een land zijn of worden, accepteren ze de regels die bij de 
groep (de samenleving) horen. 
Ze accepteren dat de regels worden uitgevoerd en bewaakt door een 
functieonderdeel van de samenleving. 
De rechterlijke, politionele en regeringsmacht. 
Wetgeving beoordeelt of individuen zich aan menswaardige wetten houdt. 
Niet zonder goede oorzaak toebrengen van pijn of lijden. 
Niet zonder goede oorzaak toebrengen van schade aan bezit. of beperking van 
handelen. 
Wetgeving, is de maatstaf voor gedrag. 
Wetgeving, is het respect tussen burgers. 
Wetgeving, schenkt gelijkwaardigheid. 
Wetgeving. Is de eerste regel die de samenleving haar structuur geeft. 
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recht op bewustzijn 

Ieder levend wezen, 
heeft van geboorte af, 
vanaf verwekking, 
Bewustzijn. 
Zowel dier als mens, heeft bewustzijn van het lichamelijk leven. 
Zowel lichamelijke gevoelens van aangenaamheid en lijden. 
Een voorbeeld: 
Het eten van een lekkere maaltijd, maakt het lichaam gelukking, 
Het bezoeken van mooie plaatsen in de natuur maakt het lichaam gelukkig. 
Een tegenstelling: 
Als iemand een operatie moet ondergaan zonder verdoving, 
Dan doet het pijn. Het lichaam lijdt eronder. 
Het lichaam heeft zowel gevoelens van plezier als pijn of lijden. 
Het bewustzijn van het lichaam. 
Het is geen inferieure functie van het lichaam. 
Als mens hebben wij hetzelfde lichaamsbeeld als dieren die ook ademhalen. 
Een fictieve wet, zoals ik die eens heb gehoord is: 
Alles met bewustzijn mag niet onderdeel zijn van een analyse of onderzoek ten 
einde pijn toe te brengen. 
Als voorbeeld als een dier een bewustzijn heeft van het lichaam, 
dan mag het geen proefdier zijn, ten einde de effecten van bijvoorbeeld 
geneesmiddelen te meten, 
die niet zijn goedgekeurd. 
Een ander voorbeeld als er een ras van zoogdieren zou bestaan van de grootte 
van dinosaurussen, 
En ze zouden in de arena moeten vechten tegen andere dieren. 
Als deze dieren bewustzijn zouden hebben, mogen ze niet met bedoeling de 
arena in gestuurd worden als het resultaat vooraf bekend is, en pijn en of lijden 
een onderdeel ervan is, die vermijdbaar zou zijn geweest. 
Bewustzijn geeft recht op veiligheid of bescherming. 
De kunstmatige invloed van het menselijk ras, zou geen lijden mogen 
veroorzaken die vermijdbaar is. 
Het menselijke ras, zou in zijn invloedsfeer gebonden zijn aan die regel. 

http://bastiaan.im/wijslog/?p=41


 

495 
 

Als dieren in het wild elkaar kwalijk bejegenen, is het buiten de invloedsfeer van 
de mens, 
en hebben de mensen geen verantwoordelijkheid. 
Bewustzijn, is een heilige kracht. 
Een heilige kracht die compassie vereist. 
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Zonnereligie 

In de huidige wetenschap is het aangenomen dat de zonnereligies van enkele 
honderden tot duizenden jaar geleden, deden aan zon-aanbidding. 
Door offerandes aan de zonnegod probeerden ze voorspoed en goede oogsten 
te verkrijgen. 
De wetenschap heeft,zeggen ze, bewijzen dat mensen op het altaar eindigden, 
en dat er een rijke bovenlaag was die het volk voorloog en in een bepaalde 
positie dwong. 
In sommige documentaires komt het aantal offerandes op enkele honderden 
mensen per dag. 
Ze zouden op het altaar gelegd worden, en door het hart tot offer te stellen 
zouden ze de genade voor de toenmalige samenleving verkrijgen. 
In die tijd echter, was een toebrenging van een wonde ten einde het hart eruit te 
halen, nog niet mogelijk. 
Want als een mens zijn hart zou moeten zichtbaar offeren, 
Eerst een inciesie in de huid, dan de botstructuur van de romp doorsnijden, en 
dan de organen eruithalen die in de offerande de betekenis geven. 
De botstructuur kan je niet in minder dan een uur met een primitief instrument 
doorsnijden. 
De mensen die werden geofferd, volgens de wetenschap, zijn bloot op het altaar 
gelegd, de romp geopend om het hart eruit te halen. 
Een onbewezen offer. 
Als we het verschijnsel metafysisch onderzoeken, 
Zou het betekenen dat je als individu je hart aan de zonnegod kan schenken. 
Het hart als belangrijkste orgaan, als meest waardevol bezit van ieder mens. 
Als je je hart als een onbeschadigd offer aan de zonnegod schenkt. 
Dan zou je zoals indianen in hun tijd hadden. 
Een effectieve invloed hebben op de samenleving. 
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voedselvoorziening 

Als het kapitalisme, door een ramp of bijzondere gebeurtenis niet meer volledig 
zou werken. 
Of als het land in oorlog is gehuld en voeding en goederen niet meer makkelijk 
beschikbaar. 
Dan zou het een oplossing zijn dat bedrijven, in oorlogs tijd gedwongen 
kunnen worden tot het leveren van arbeidsprodukten aan het algemeen goed. 
Deze arbeidsprodukten zouden dan lokaal beschikbaar kunnen zijn. 
In oorlog zouden burgers op die manier voeding, vocht en dergelijke bij lokale 
bedrijven kunnen betrekken. Ten einde in oorlog de burgers ook bij het falen 
van de markteconomie in de behoeften te kunnen laten voorzien. 
Het is wel een vraagpunt of medewerkers van bedrijven dan recht of inkomen 
hebben. Immers als het eindprodukt niet voor geld verkocht wordt, is er ook 
geen geld voor arbeidsinkomen. 
Het is een maatregel die bij calamiteiten van 2 maanden tot 8 jaar voldoende 
mogelijkheid geven om mensen in voeding te laten voorzien. 
Zo’n maatregel van bestuur kan gekoppeld worden aan de huur of het recht om 
een bedrijf te stichten, of produkten te leveren. 
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ramp decentralisatie 

Een manier voor het voorkomen of copen met calamiteiten 
is niet door een centraal orgaan aan te stellen dat voedsel drank en energie 
verdeelt. 
Want ook een centraal orgaan kan schade oplopen. 
Maar een decentrale dienst die in regio’s of kleine gebieden 
al een voorraad heeft. Naast deze voorraad ook een manier om nieuws over te 
brengen. 
Allerlei zaken die niet afhankelijk zijn van logistiek, elektricteit, of 
communicatievormen die digitaal of elektronisch is, 
Zo is het denkbaar dat bij buurthuizen, een ruimte is waar dergelijke zaken al 
aanwezig zijn. 
Genoeg om kleine calamiteiten van max. 10 dagen te overbruggen. 
Immers als er een nationale ramp is, kan door logistieke problemen een regio 
niet bereikbaar zijn. 
Als dan in lokale centra voorzieningen zijn. Dan is het minder noodzakelijk om 
centraal en interlokaal alles te moeten doen. 
Nieuws kan bij sommige calamiteiten ook niet meer via telefoon, video, 
computer of dergelijke worden overgebracht. En dan is een weergave manier die 
elketro-onafhankelijk is, en boodschappen die geen elektrische weg benut maar 
concreet zijn. 
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blauw bloed 

In het verre verleden, 
Was bloed een aanduiding van levensvoorkeur. 
bloed had de kleur van het leven. 
En wezens die een bepaalde voorstelling van gedrag hadden, 
hadden een overeenkomstige kleur. 
Bloed van adel, was niet door hoge maatschappelijke positie die kleur, 
maar door een bepaalde manier van handelen. Bepaalde karaktertype. 
Van Adel, met blauw bloed was geen koninklijke benaming, 
Maar een hoogstaande manier van leven. 
Hoogstaande normen, waarden en deugden. 
Iemand die zich goed gedroeg, de wetten gehoorzaamde, 
goede daden deed. Daar werd van gezegd dat hij of zij blauw bloed had. 
Blauw bloed. 
Is in het verre verleden ook een teken geweest, 
dat het lichaam niet rood bloed bevatte maar blauw bloed. 
Wat de overbrenging van energie is, is bij blauw bloed anders. 
Hemoglobine dat rood kleurt, is dan afwezig en wordt door een andere stof 
ingevuld. 
blauw bloed, 
goden van religieuze oorsprong hadden soms een blauwe verschijning. 
Zoals krsna of vishnu van het hindoeisme. 
goden, die in die tijden als belangrijke personen gezien werden, 
worden in deze tijd, bij verschijning misschien geen goden of belangrijke 
personen genoemd. 
Maar zouden als aliens worden beschreven. 
Blauw bloed. 
Een teken van bovenaardse invloed. 
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liefdadigheid 

Mensen zoeken redenen om tot handeling te komen. 
Mensen willen voordeel of effectiviteit van hun handelen zien. 
Liefdadigheid is, een vorm die niet direct voordeel biedt voor wat zij waard is. 
Als wij aan liefdadigheid doen. 
Dan is het doel een abstracte zingeving. 
Het is niet statistisch bewijsbaar dat als je geld aan goede doelen geeft je er 
voordeel aan hebt. 
Maar in levensovertuigingen. boeddhisme, humanistiek geldt het wel als 
standpunt dat liefdadigheid, terugslaat op jezelf en ook bij jouw voordeel biedt. 
liefdadigheid is op het zichtbare vlak, 
niet bewezen als goede daad immers je hebt geen direct voordeel. 
Maar op het ongekende vlak, 
is het volgens beschreven tradities een middel om ook voordeel voor jezelf te 
bewerken. 
liefdadigheid, als abstracte oorzaak, geeft de gever ook abstracte liefdadigheid. 
Wie goed doet, goed ontmoet. 
liefdadigheid. Als we godsdienst als reden van handelen nemen dan is 
liefdadigheid een van de aanwijzingen die wij in de overgeleverde boeken 
terugvinden. 
Alle religies, adviseren onder andere, ook liefdadigheid om je leven betekenis te 
geven, 
en bij sommigen zelfs als oorzaak voor hemeltoegang. 
liefdadigheid uit altruisme, is als je abstract kijkt, een oorzaak-gevolg reactie. 
Niet de handeling zelf veroorzaakt de goede beloning maar een religieuze of 
cultuuruiting die een verschijnsel in de samenleving duidt dat goede daden 
beloont worden. 
Liefdadigheid. 
Als je ongelukkig bent, 
Als je geen reden meer ziet voor het bestaan. 
Als je het bijltje erbij neer wil gooien. 
Dan is liefdadigheid een handeling die misschien een licht in de duisternis 
brengt. 
Liefdadigheid is de manier om een leven te veranderen.Ten goede. 
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Het is geen direct bewijs dat liefdadigheid voordeel of beloning oplevert, maar 
wel een belofte van religie en traditie. 
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freud 

Freud zei: 
Er zijn basisredenen, of emoties die bepalen wat mensen doen. 
Mensen kunnen hele ingewikkelde dingen doen, 
maar de achterliggende reden is een gevoel dat heel basaal is. 
een gevoel die wordt omkleedt met redenen, doel, betekenis, strategie en 
methodiek. 
Twee basisemoties zijn: 
De zingeving om voeding te verkrijgen. 
De zingeving om territorium te behouden. 
voedinglust veroorzaakt gedrag dat bijdraagt aan arbeid, cultuur en religie. 
territoriumlust veroorzaakt gedrag van relatie, ambitie, doel. 
voedinglust is een gevoel dat verzadiging krijgt bij de juiste vorm van voeding. 
Van lichamelijke bron van groente,fruit en vlees. 
Tot geestelijke bron van filosofie, culturele uitingen en vertrouwensfiguur in 
religie. 
territorium lust begint al bij kinderen. 
Ze willen de stoerste zijn (het grootste territorium hebben) 
en ze willen later de beste baan (belangrijkste functie in het maatschappelijk 
territorium) 
Religie is een vorm van verzadiging die een hogere reden van handelen geeft die 
de lichamelijk voedignslust transcendeert. 
Freud. Had deze twee vormen van veroorzaking, maar noemde het anders. 
Thanatos de doodslust. om te vernietigen. 
tegenover de lust die zich uit in seksualiteit. 
Als wij als mens een oorzaak zoeken voor handelen. 
Is het misschien benoemd een hoogstandere vorm van reden-zoekend handelen. 
Maar in zijn basaliteit is het terug te herleiden tot twee basisemoties. 
Als wij als mens onszelf eerlijk laten zijn tegenover onszelf, dan kunnen we alle 
gedrag van ons 
herleiden tot wat het zoekt. herleiden tot de basisemotie. 
Die als wij haar voelen, betekenis geven. 
De betekenis die wij aan emoties hechten, worden vanuit onze jeugd gevormd. 
Onze ouders leren al hoe wij ons in gevoelens en emoties moeten gedragen. 

http://bastiaan.im/wijslog/?p=35


 

503 
 

Vormen van behoeftebevrediging die door onze ouders geaccepteerd, 
gestimuleerd worden. 
Na onze jeugd is het de maatschappij die ons de wegen leert om geaccepteerd 
onze behoeftes te bevredigen. In onze dorst naar maatschappelijke status, onze 
dorst naar cultuur. 
De wereld de vorm van behoeftebevrediging bieden die geaccepteerd en 
wettelijk toegestaan is. 
Het begint in de jeugd. 
Kinderen die veel snoepen schakelen later over op andere strategien om die 
dorst te vervullen. 
Maar het ene is niet net zo goed als het andere. 
Freud. 
Territoriumdrang versus voedingsdrang. 
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taal en betekenis 

Taal is communicatie. 
Taal is boodschapoverbrenging. 
Taal is soortafhankelijk. 
Taal is cultuurverschillend. 
Thema’s van communicatie zijn algemeen. 
Onderwerpen verschillen per leeftijd, regio, functie. 
Taal is een reeks klanken of tekens, die in volgorde bepalend een betekenis 
hebben. 
Taal als reeks klanken is via opvoeding en onderwijs overdraagbaar op nieuwe 
individuen. 
Taal als reeks tekens, is via onderwijs overdraagbaar. 
Taal. Als wij een andere soort wezens zouden ontmoeten. 
Hoe zouden wij taal kunnen gebruiken om een boodschap over te brengen. 
Als wij andere soorten wezens zouden ontmoeten. 
Leren wij hun taal, zij de onze, of ieder ander. 
Taal aanleren, bij mensen in de jeugd gaat het door 
foto’s, tekeningen van objecten, situaties, of woordelijke beschrijvingen die als 
deel betekenis foto’s of afbeeldingen heeft. 
Een taalbeschrijving bestaat uit een beschrijving van woorden zowel klank als 
letters. 
Met bij deelbetekenisen een weergave van de betekenis. 
Eventueel met een beschrijving hoe het object tot ontstaan is gekomen. 
Wat leren wij door taal. 
het leren van een positie in de samenleving. 
Een positie op het gebied van wonen, werken, leven. 
Een positie op het gebied van in relatie staan tot anderen. 
Een positie in levensovertuigingen. 
Taal is belangrijk. maar belangrijker is het begrijpen van taal. 
Taal geeft vorm aan het leven, maar het leven krijgt ook vorm zonder taal. 
Taal is als een gedeelde schat, bij beide partijen een goede waarde. 
Als wij een poging zouden doen om andere talen te leren van onbekende 
intelligente vormen. 
Wat zouden wij belangrijk vinden, wanneer kiezen wij voor ruzie en conflict, en 
wanneer tot ondervraging. 
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Als een andere soort gevaarlijk zou zijn, wat is de grens om zelf gewelddadig te 
reageren. 
Als je als eenling tegenover een andere soort zou staan. Wat doe je als de andere 
soort, 
op een onmenselijke manier onderzoek pleegt. 
Wij als mensen zijn soms zelf onmenselijk. 
Als er op de aarde al wezens zijn van ander soorten (gelijkwaardige intelligentie 
als mens) 
Zouden wij als we hen tegenkomen goed of slecht behandelen. 
Als ze een tijd mens zijn geweest onder ons. en ze zichzelf kenbaar maken. 
Verandert onze wil om hen normaal te bejegenen dan in puur geweld. 
Onze mening is soms gebaseerd op vooroordeel. 
En een vooroordeel kan je relativeren door de waarheid erover te leren. 
Buitenaardse soorten, 
Als de wereld het bevatten, 
Wat zouden zijn al doen of kunnen. 
een mening is dat die zogenaamde aliens, als zij bekend zouden worden. 
Ze bij geheime politiediensten zouden worden onderzocht, 
waarbij in naam van de menselijkheid er onmenselijke methoden gevolgd zou 
worden. 
Als mensheid zouden we misschien vrede willen. 
Maar bepaalde groeperingen hebben meer macht als de mensheid zou willen. 
Aliens, vrede zij in de wereld, ook aan hen die vredelievend zijn. 
Hoe leer je taal van aliens. 
Alleen door raakvlakken van bekende thema’s 
voeding, beschutting, zingeving 
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karma en doel 

Het doel van het leven, 
wordt als door karma bepaald. 
En geeft zijn bedoeling ieder moment opnieuw prijs. 
Het doel van het leven, 
Is als het leven van een straf. 
De straf die in vorige levens haar reden kreeg. 
Maar straf als kwalijke handeling, zou nieuwe straf opwekken. 
Dus wat is goed, slecht en straf. 
Karma die karma veroorzaakt is niet onmogelijk. 
Maar karma die karma opheft, de andere zijde van de munt. 
Zou het middel zijn om toekomstig geluk te veroorzaken. 
Karma, is als de kans dat het leven geluk, welvaart schenkt, 
of het leven ongeluk en gebrek geeft. 
Karma, het groeit als de goede bloem, bij de intentie om alles 
met het goede doel te doen. 
Het goede doel, 
dat de samenleving vrede en veiligheid schenkt. 
Voorspoed veroorzaakt, en vrede een plaats geeft. 
Karma, ieder wezen voelt haar werking als de roep 
om het kwade af te zweren, het goede te volgen. 
Karma is de meetlat waarmee de samenleving oordeelt over haar ledematen. 
Karma is de grens tussen goedheid en kwalijke gevolgen. 
Karma. Kies het goede en karma krijgt langzaam de kleur van vrede en geluk. 
Karma. Kies het kwade, en langzaam begint de kleur van het leven schraler te 
worden, 
en verkrijgt het de kleur die niemand verlangt. 
Kleur in het leven, is niet de blik die ogen schouwen. 
Maar het levensoog dat pijn, lijden, geluk plezier schouwt. 
Kleur in het leven, is als geluk waarvan de drager de volgende dag verlangt te 
leven. 
Karma, als kwade straf, de wezens vluchten ervoor maar ontkomen niet. 
Karma, als kwade straf, wezens zoeken wegen tot ontsnapping maar karma laat 
zich niet verdrijven. 
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Karma, goed karma veroorzaakt door zelf goedheid na te streven. Keert het oog 
tot goedheid. 
Karma, slecht karma is de oorzaak van onwetting handelen, normen en waarden 
te schenden. 
Karma. een woord dat meer waarde heeft dan woorden beschrijven. 
Karma. een woord dat de klank heeft van alles dat op aarde gebeurt. 
Karma. een woord die de vorm heeft van levens vol ervaring, en iedere keer weer 
waarheid geeft. 
Als goed karma, doel en bedoeling wordt. 
Keert het leven tot geluk. 
Als slecht karma, doel en nut wordt. 
Wat heeft het leven voor betekenis, als niemand in de samenleving er waarde 
aan beleeft. 
Het leven heeft betekenis, als anderen er betekenis aan hechten. 
Door de samenleving te dienen, niet als slaaf maar als dienaar. 
En hoorbaar een goede bijdrage levert. Schenkt het leven haar betekenis aan 
haar. 
Vind betekenis door betekenis te geven. 
Vind waarde door waarde te geven aan het leven. 
Vind geluk door anderen geluk te schenken. 
wie kaatst kan de bal verwachten, 
die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. 
boontje komt om zijn loontje. 
wie goed doet, goed ontmoet. 
Zo zijn er veel spreekwoorden die duiden op het oorzaakprincipe van het leven. 
Het oorzaakprincipe, 
is wat je veroorzaakt, zal gevolgen hebben. 
Wie zaait zal oogsten. 
wie wind zaait zal storm oogsten. 
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Zelfrepresentatie 

De mens, wil zijn eigen oorsprong voortzetten in een kopie van hemzelf. 
De mens, kiest ervoor relatie te hebben en zichzelf vorm te geven. 
Die vorm door te geven als een eigenzijn. 
De mens wil zijn eigen wezen, zien voortleven in hemzelf en in zijn nageslacht. 
De mens heeft als kunstwerk zijn eigen nageslacht. 
Er zijn mensen die hun eigen vorm niet voortzetten in nageslacht. 
Soms door gebrek soms door betekenisgeving op een andere manier. 
Betekenis krijgt het leven door het vervullen van het doel dat in het hart van de 
mens besloten ligt. 
Soms heeft de mens betekenis door wat hij in de toekomst zet. 
De toekomst in gaan, door kinderen na te laten, 
De toekomst in gaan, door kunst in het leven en de samenleving vorm geven. 
Mensen geven vorm aan het leven, en schenken betekenis aan hun functie in de 
samenleving. 
Een functie die voor ieder mens alleen betekenis heeft door ervaring. 
Als mensen een religie beoefenen, kunnen zij er waarde aan hechten, om de 
wijsheid of de normen en waarden die erin besloten liggen aan de samenleving 
te tonen. 
Als mensen een bepaalde thema van waarde vinden, zullen zij dat thema 
zichtbaar willen maken aan de samenleving. 
De mens wil tot zelfrepresentatie komen. 
De ene door nageslacht, 
De andere door religie, 
De andere door kunst, 
Door dienaar zijn, 
toegewijdt aan idealen. 
Een roeping volgend. 
Zelfrepresentatie. De mens die daarin bijdraagt zal zijn hart geven. 
Zelfrepresentatie. De mens die onderdeel is van het leven, 
Zal zijn leven volgens zijn eigen norm waarde geven. 
Zelfrepresentatie, Bij ouderdom of levenseinde, oordeelt men over eigen nut, 
eigen bedoeling, eigen waarde. 
Zonder oordeel is het leven als een weg zonder aanwijsborden. 
Zonder oordeel is het leven als een meer, zonder leven. 
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Het voorbeeld van de wetenschap is: 
De wetenschapper die robotica en Kunstmatige intelligentie bestudeert, opdat 
hij een kopie van zichzelf kan maken, met alle functies die acedemisch mogelijk 
zijn. 
De wereld een kopie van de wetenschappers geeft. 
Een kunstmatige wetenschappelijke kopie van nageslacht. 
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menselijkheid 

De menselijkheid, zegt ons in mate geweldloos te zijn. 
De menselijkheid, zegt ons waarheid en recht hoog te achten. 
De menselijkheid, zonder leed, de rechte weg. 
De menselijkheid, is als een woord die bij geweld de vrede toeroept. 
De menselijkheid, is als een woord die in slechte kringen, geweten veroorzaakt. 
De menselijkheid, is als een betekenis, die mens en dier een lijdensweg 
voorkomt. 
De menselijkheid, is als een betekenis, die oorlog en ruzie een weg tot 
vredelievendheid geeft. 
mens zijn, is als een wezen, een lichaam en ziel, die een grens heeft tot wat mag 
en kan. 
mens zijn, is als een wezen, een lichaam, die als broederschap, elkaar voordeel 
gunt. 
mens zijn, 
ieder wezen dat mens is, 
erkent het zonder woorden. 
erkent het zonder klank. 
mens zijn, 
ieder wezen dat geen mens is, 
hunkert ernaar in woorden. 
hunkert ernaar door iedere klank is. 
mens zijn, 
ieder lichaam is broeder of zuster van de mensheid. 
ieder lichaam is lidmaat van een groot lichaam dat de mensheid vormt. 
ieder lichaam is een deel van een levend organisme, dat samenwerkt, doel en nut 
heeft. 
Soms zonder woorden, zonder klank, krijgt de mensheid doel en bedoeling, 
vorm en betekenis. 
Soms zonder kleur, zonder geur, is het doel een vraag die onbenoemd haar 
antwoord zoekt. 
Soms zonder kunstuiting, zonder hoogdravende woorden, 
Soms zonder geldprijs of dure waarde. 
De mensheid die wegen vind, wegen zoekt, die tot voortbestaan leiden. 
De mensheid die het verleden als een boek naar achteren bladert, om de 
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toekomst vorm te geven. 
De mensheid, ieder mens is lidmaat zonder aanvraag of eis. 
De mensheid, ieder mens is onderdeel zonder oordeel of voordeel. 
De mensheid, wij zijn haar onderdeel. Wij vormen het organisme dat de aarde 
als haar bron gebruikt. 
De mensheid, wij zijn zusters en broeders, van een lichaam dat de aarde 
overstijgt. 
De mensheid, op het oog doen wij schade aan elkaar en aan de aarde. 
Maar als wij kijken naar wat de mensheid in zijn geheel doet. is de waarde 
anders dan gemeten bij elke lidmaat. 
Mens, als we mens zijn, kiezen we voor vrede. 
Als we mens zijn, kiezen wij elkaars voordeel. 
Als mens zijn we meer dan een organisme. immers wij hebben bewustzijn. 
Als mens zijn we meer als een lichaam, we hebben intelligentie. 
Als mens zijn we meer als broeders en zusters. wij zijn familie. 
Mens zijn is een vraag die het gevraagde veroorzaakt. 

Tijd 
de tijd als een pad des levens. 
Een pad die door de werkelijkheid haar kleur krijgt. 
Een pad die door bewustzijn geschouwd haar kleur verliest. 
Een stap die kleur krijgt, en de volgende stap haar kleur onzichtbaar maakt. 
De tijd als een voetpad, dat bij iedere kruising haar reden geeft tot verandering 
van richting. 
De tijd als een weg waarover de wagens rijden. met hun bestemming die in de 
verte vorm krijgt door de tijd die in het verleden en de toekomst ligt. 
De tijd als een weg waarover dieren en mensen hun weg maken, om voedsel en 
onderdak en reden van bestaan vinden. 
De tijd als een groot paleis waarin dienaren en edelen hun weg vinden. 
Van verpozing, verstrooidheid, geluk en lijden. 
De tijd is een weg die ieder wezen dwingt tot de weg die vooruit in de verte 
haar vorm leent aan de zintuigen die met of zonder licht het leven draagt. 
De tijd, is als een slang die met de tijd, haar vorm in haarzelf doet eindigen. 
Een tijd die als een moment, tot in de verre toekomst haar waarde aan een 
levend schilderij geeft. 
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De heer van de tijden. is als een schepper die de werelden vorm geeft. 
De heer van de tijden, is als een kunstenaar die het leven in vorm en kleur geeft 
aan ieder wezen met bewustzijn. 
De heer van de tijden, die universum en tijd haar vorm heeft gegeven. Zonder 
onderscheid van leven en licht. 
De heer van de tijden, aanbidding en devotie doet de tijd keren, 
De heer van de tijden, aanbidding en gunst doet haar naar het goed neigen. 
De heer van de tijden, hij heeft geen vorm. 
De heer van de tijden, zij heeft geen moment. 
De heer van de tijden. Het is onbenoembaar de enige zonder naam. 
De heer van de tijden. Het is als een licht dat zonder schijnsel ieder wezen 
doordringt. 
De heer van de tijden. Het is als een gedicht die haar rijmwoorden zonder klank 
aan elkaar rijgt. 
De tijd, heelt wonden. Maar niet zonder doel. 
De tijd, zij geeft het toeval aan hen die erom vragen, maar niet met reden. 
De tijd brengt het geluk aan hen die het gegund krijgen. 
De tijd, is als een meetbaar begrip die geteld wordt door mens of sterren. 
De tijd is als een kenmerk van dag en nacht. met de getelde waarde als 
voorbijgaand begrip. 
Moge de tijd ons geluk schenken. 
Moge de tijd ons voorspoed schenken. 
Moge de heer van de tijden, alle wezens tot zicht brengen. 
Moge de heer van de tijden, het geluk en ongeluk scheiden en ieder het deel 
geven wat hem toekomt. 
Moge geluk en ongeluk elkaar afwisselen, om vermoeidheid en rust in elkaar 
over te laten gaan. 
Als ongeluk een eis is van de levenden, mogen zij door compassie tot wijsheid 
komen. 
Als geluk een wens is die afgedwongen wordt, moge de tijd dan haar schijnsel 
geven opdat de ziel leert dat geluk niet het enige goede is. 
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ervaring leert 

Ervaring is het leven in de wereld, in de werkelijheid. 
Ervaring, door jaren heen wordt het de bron van wijsheid. 
Ervaring het enige wat je niet kunt ruilen met een ander. 
Ervaring de stap die de toekomst brengt. 
Als mensen in hun leven ervaring hebben van het makkelijke; voorspoed succes 
zonder lijden. 
Zullen ze anderen afmeten aan hun ervaring, ze zeggen dat voor iemand die wil, 
alles mogelijk is. 
Ze zullen zeggen dat een wil een weg creert. 
Het leven is als een spel of een film, spannend of leuk. 
Een ander mens die in zijn leven ervaring heeft van gebrek, ziekte of zwakte. 
Zal anderen afmeten aan zijn lijden. Zeggen dat het leven niet eerlijk is, alles 
onaangenaam is. 
Die zal oordelen over de maat die hem gegeven is. 
Een wijs mens, leert van de ene als de andere mens, en biedt ruimte aan beiden 
om het leven te mogen leven, zonder angst zonder gevaar. 
Een lijdend mens zal eerder zien dat iedereen het lot kan krijgen dat het 
ongeluk brengt. 
Daardoor is wat lijden vermindert, verwonding geneest, gebrek compenseert een 
onderwerp dat het hele land, de hele samenleving als kostprijs krijgt. 
Een mens zonder lijden, met een perfectie in vorm of intelligentie zal neerkijken 
op iemand die door gebrek, met of zonder eigen fout, niet adequaat kan leven. 
Het beste is om zowel het ene als het andere ruimte te geven. 
Ongeluk zit in een klein hoekje. 
De lotsgodinnen bedelen de schade toe zonder duidelijke reden van oordeel. 
Soms is het beter, gezamelijk de pijn en gebreken te verminderen of 
compenseren, 
dan een individualistische samenleving waarbij ieder de fout zelf draagt zonder 
compassie. 
Mensen in hun leven krijgen de goede of slechte tijden, toebedeelt als een blind 
oordeel over de lichten die aan de hemel staan. 
Mensen krijgen in hun leven de wegen van hun voetsporen toe bedeelt. 
Wegen die voordeel gave worden verkeerd tot wegen van lijden. 
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Wegen die ongeluk gaven worden verandert in de zonnige tijden waarin lijden 
is vergeten. 
Moge de voetsporen van hen die leven, tot het goede hun wegen richten. 
Immers want de mens kent niet de tijd dat goed en slecht niet meer scheidbaar 
zijn. 
Immers want mensen krijgen hun talent en gebrek, niet op grond van 
koopovereenkomst. 
Mensen, zijn als wezens, die met een oog in een vierdimensionele wereld door 
de aarde heen in het onderste van de hemel of hel komen. 
Moge de mens die goed leeft, voorspoed kennen. 
Moge de mens die kwaadwillig leeft, zijn oordeel krijgen. 
het leven is het oordeel van de goden. 
het leven is de weg op de school des levens. 
het leven is de weg tot de eeuwigheid. 
het leven, een spel voor hen zonder tegenspoed. 
het leven, een bittere vrucht voor hen die lijden. 
het leven, een maan die over het water schijnt. en de zon voorspelt. 
het leven, het lijden heelt door de tijd heen. maar de tijd tot haar einde is 
onbekend. 
het leven, wie leeft benijdt soms de niet-levenden. 
het leven, schenkt haar bewustzijn aan al haar dienaren. 
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Hemel 

De hemel is de verblijfplaats van de mensen die op aarde goed hebben geleefd. 
De hemel, iedereen die in het verleden goed heeft geleefd is nu in de hemel. 
Als wij toegang willen tot de hemel. 
Zouden wij dan door iemand in de hemel toegelaten moeten worden. 
Dat het zeg maar is als een land, 
een land waar burgers geboorterecht hebben en onder de goede wetgeving ervan 
vallen. 
Een land waar burgers bijvoorbeeld door huwelijk ook mensen uit andere 
landen aan zich binden. 
Een arm land waarvan een burger verbonden raakt aan een goed land. en erheen 
mag op grond van verbintenis. 
Zo zou de hemel misschien ook bereikbaar zijn, voor mensen, 
door een verbinding met een van de burgers in haar koninkrijk. 
In religie wordt dat een vorm geboden door te stellen dat als je in de genade 
bent van Jezus Christus, 
Dat hij je meeneemt naar de hemel. 
Mensen die een leven lang een goed leven hebben geleidt, zouden ook toegang 
hebben tot de hemel. 
Mensen die bevriendt zijn met goede mensen, zouden die ook toegang hebben 
tot de hemel? 
En in het verleden als mensen de belofte kregen dat hun zonden vergeven 
werden, 
hebben zij toegang tot de hemel. 
Ook als de hemel niet zou bestaan, is er dan een bovennatuurlijke vorm van 
oordeel over goed en slecht. 
De hemel is bereikbaar, 
Maar de hemel is niet zichtbaar op aarde. 
Niemand weet hoe de hemel eruitziet. 
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Zon 

De zon heeft haar straling die de aarde verwarmt. 
De andere planeten krijgen ook haar straling, in een andere sterkte. 
De zon heeft licht en warmte, die zij uitzendt naar de planeten en worden 
gezien door de levende wezens. 
De zon heeft licht, en dat licht is een vorm van energie 
die als zichtbare lichtbron en voelbare warmtebron wordt waargenomen. 
Maar licht is niet het enige dat zij uitzendt. 
Voor de zon is het licht een vorm van straling waarin ook een vorm van 
bewustzijn is bijgevoegd. 
Door het licht neemt de zon ons waar. 
Het licht is een soort levende straling die net als wij mensen onze ledematen 
voelen, 
door de zon voelbaar is. 
Daarom is er ook een spreekwoord, 
Alles wat het daglicht kan verdragen heeft een zekere benoembare onschadelijke 
waarde. 
Alles dat de zon kan verdragen zal, volgens sommige mythen geen 
bloeddorst of roofzucht hebben. 
Volgens mythen zou de menselijke subsoort zoals vampieren en erge criminelen 
niet in het zonlicht kunnen verkeren of er van genieten. 
Ze zeggen dat grapjes een kern van waarheid heeft. (humor heeft een kern van 
waarheid) 
Maar ook dat soort mythische zichtbare kenmerken in films of boeken, 
heeft een kern die waarheid bevat. 
Moge de zon ons licht schenken tot in lengte van dagen. 
Moge ons leven door de zon een aangename vorm hebben. 
Moge de de zon, ons een scheiding geven van dag en nacht. 
De zon schenkt ons licht, zodat wij kunnen zien wat wij doen. 
De zon schenkt ons warmte, zodat wij in leven blijven. 

  

http://bastiaan.im/wijslog/?p=25


 

517 
 

Leiding en macht 

Als een land leiding krijgt van specifieke machthebbers, 
werkt de inborst van hen uit op het bestuur van het land. 
Zet een handelaar op de troon, en het land wordt een grote handelshuis. 
Een handelshuis waarin alles voor winst wordt verhandeld, verkocht. 
Een handelshuis waarin mensen een specifieke geldwaarde krijgt. 
Slavernij en en groep superrijken is het gevolg. 
Zet een admiraal of hoge militaire functie op de troon, 
En het land krijgt oorlog, met alle omliggende landen. 
Geen burger is meer vrij, ze worden geworven voor de 
oorlog die het land zal vernietigen en tot bederf brengt. 
Oorlog door mensen die oorlogs gezind zijn. 
Zet een heilige op de troon, 
Ook als die geen vorm heeft, 
Het land komt tot rust, 
Vrede en veiligheid krijgt vorm in de overheid. 
Mensen durven hun mening te geven. 
Mensen durven voor elkaar op te komen. 
Mensen durven zwakte en gebrek te accepteren. 
Zet een nobel man op de troon, 
De wapens worden ploegscharen, 
De aanvalswerktuigen worden vervoersmiddelen voor hen zonder 
mogelijkheden. 
Iedereen krijgt zijn plaats in de maatschappij met de talenten. 
Zet een kunstenaar op de troon, 
En iedereen krijgt een kans tot het kunstzinnige. 
Moge het land door goedheid tot bestuur komen. 
Moge het land door deugd tot een bron van vreugde komen tot de 
maatschappij. 
Moge het land door wijsheid vrede met de omliggende landen verkrijgen. 
Macht is een keuze voor de machthebbers. 
Macht in handen van goede mensen leidt tot groei van de samenleving. 
Macht in handen van slechte mensen, leidt tot verderf en chaos. 
Licht op Wijsheid 
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Indianen 

De natuur leeft. 
Wij leven op de aarde. 
In de aarde zijn alle zielen van onze voorouders. 
Wij eten wat de natuur ons schenkt. 
Wij drinken wat voor ons in de rivieren stroomt. 
Het leven is een jacht naar het verblijf van de hoge geesten. 
Wij leven als eenheid met alles dat bestaat. 
Dagelijks danken wij de zon voor haar licht. 
Dagelijks danken wij de bomen, voor hun beschutting en brandstof. 
Dagelijks danken wij de dieren, opdat wij kunnen eten. 
In de natuur zijn de levenskrachten die de wereld haar vorm geeft. 
In de natuur is het levende grond die de omgeving doordringt. 
De Indianen die leven, leven temidden van hun voorouders. 
Die van oudsher waken over de dagen die wij op aarde leven. 
Er is geen dag die door ons niet met eerbied wordt bejegend. 
Er is geen nacht waarin de indianen niet slapen en 
de weldaad van de rust smaakt. 
Als indianen oorlog voeren, is dat niet voor persoonlijk gewin. 
Maar om de wens van de voorouders om de natuur met 
respect en eerbied te bejegenen weer te gunnen aan het leven. 
Als indianen hun nageslacht wekken is het niet 
om de dagen te vullen met plezier, maar om de natuur 
instrumenten te geven ten einde haar gezondheid te bieden. 
Indianen die in het verleden hebben geleefd. 
Zijn ten onder gegaan. Na een vredevol einde zijn ze de 
jachtvelden binnen gegaan. Om er te leven als beloning voor het 
leven dat zij gegund en gegeven hebben. 
Als de indianen bidden, bidden zij tot de algrote macht die 
ieder wezen doordringt en de plaats geeft om tot goed en heil te zijn. 
Moge de indianen, in hun nageslacht voortleven. 
In het nageslacht dat de waarden en cultuur van haar voorouders in gang houdt. 
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Ten einde de wereld en de aarde in eenheid en welvaart tot een goede 
gezondheid te brengen. 
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menselijke bouwstenen 

Mensen hebben overeenkomende kenmerken. 
Het interieur is door orgaan en functie bij de meeste gelijke vorm en proces. 
Ieder mens heeft een hoofd, ledematen en organen. 
Een hersenfunctie, energiefunctie van voedsel en zuurstof. 
Ook zoogdieren hebben een dergelijke samenstelling. 
Het is alsof een hoger wezen een computer zou hebben waar hij functies en 
processen met point en klik kan samenstellen. 
En de computer berekent hoe groot de functies en waar. 
Zoogdieren en mensen hebben levendbaring van jongen. 
Zuurstof door longen. 
Voedsel door spijsvertering. 
ALs wij mensen een dergelijke computer konden nabouwen. 
Hoe zou het werken, welke programmatuur zou er zijn. 
Hoe is de samenstelling. en wordt het ontwerp geprint, als zaad in een 
opwekmachine geplaatst. 
Het is dan ook dat in de bijbel staat dat wij naar evenbeeld zijn geschapen. 
Een computer die onderdelen van het scheppingsproces kan samenstellen. En de 
architect de mogelijkheden van copieren geeft. 
Mens, is leven. 
Maar mens is ontworpen om te bestaan. 
Mens is geschapen voor een doel. 
Een doel dat inherent is aan leven. 
Een doel dat vorm krijgt op een manier die het leven zelf niet kan verwoorden. 
Een doel dat herkent wordt door waarneming. 
Een leven dat zichzelf kan voortplanten. 
Met kenmerken die uit de oorzaak ontstaan. 
De mensheid als organisme, die als een parallele computer veel berekeningen 
maakt door interactie tussen kleine eenheden. 
Het is als een computer van kunstmatige intelligentie. 
Elke cel kan een kleine wijziging aanbrengen 
en een groter doel dat iedere cel een wijziging in een bepaalde richting brengt. 
Met een einddoel dat gegarandeert wordt gehaald. 
Een einddoel die niet manipuleerbaar is, immers kleine cellen laten zich niet 
manipuleren. 
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Een mens die afwijkt, zal als energiebron geen toevoer meer krijgen waardoor in 
het systeem een foutmarge als vanzelf wordt uitgewist. 
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mens en leven 

Mensen willen leven. 
Ze hebben een instinct dat hun richting gezondheid en vrede duwt. 
Maar omdat onze wereld geen idealistische samenleving is. 
Krijgen we vanuit opvoeding en omgeving verschillende boodschappen. 
Boodschappen die bijdragen aan ons karakter en ons gedrag adequater laten zijn 
heeft de naam opvoedboodschap. 
Opvoedboodschappen zijn bijvoorbeeld jonge kinderen leren te eten op vaste 
tijden. Om op school te leren over taal, rekenen en maatschappij. 
Opvoedboodschappen zijn ook dat je leert te praten over problemen. 
Dat je leert wat de norm is en waar anderen waarde aan hechten. 
en je leert de waarde die anderen ontlenen te respecteren. 
Opvoedboodschappen krijg je dus niet alleen van ouders maar ook anderen in 
de omgeving. 
Opvoedboodschappen leiden ideaal tot een gedrag en karakter die in het hele 
leven geaccepteerd wordt door de omgeving. En die het hele leven zorgen voor 
een handelswijze die niet afgekeurd wordt. 
Als mens krijg je kennis over het leven. Tijdens het leven. 
Vroeg in het leven als kritiek en feedback van anderen. Later door ervaring en 
spiegeling van gedrag van anderen. 
Opvoedboodschappen. 
Het is bewezen dat hoogopgeleide mensen, een opvoedstijl hebben die meer 
respect voor eigen inbreng en creativiteit van de jeugd die opgevoed wordt. 
Immers hoogopgeleiden zijn meer gericht op verbaal argumentering en minder 
op doen als routine of omdat het ‘moet’ 
Kinderen leren bij hogeropgeleiden meer om te vragen naar het waarom en de 
achterliggende regels te begrijpen. 
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De zon 

De zon geeft licht. 
zoals we weten als je in een donkere kamer bent, 
en in de kamer verderop brandt licht. 
En de deur staat open. 
Zie je de lichtbron vanuit de donkere kamer. 
Zo is ook onze zon. 
Het is geen eenzijdige materie die licht geeft door verbranding. 
Het is als een licht dat door een deur en een andere kamer ons zonnestelsel in 
komt. 
De zon is een deur. 
Een deur naar andere levende soorten. 
Die intelligentie hebben. 
Ook om door de deur naar ons te gaan. 
Het licht is altijd een methode geweest om een grens te creeren. 
Met voldoende ingewikkelde methodieken is het mogelijk om erdoor te reizen. 
Zo is het een gedachte-experiment hoe de andere zijde van de zon eruitziet. 
(er is ook een science fiction boek die erover beschrijft) 
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lichaamstase 

Mensen zijn wezens die warmbloedig zijn. 
Ze hebben een stelsel van energiebanen, die 
zowel bloed met zuurstof, als eiwit en suiker door het lichaam transporteren. 
De cellen zijn afhankelijk van energie om hun werking te doen. 
cellen die in het lichaam zorgen voor functies zoals 
beweging, analyse, vertering en dergelijke. 
Soms lees je in science fiction boeken over mensen die ingevroren worden en 
jaren later ontwaken. 
Dieren die een winterslaap houden zitten tegen bewaring zonder verlies aan. 
Ze hebben net als een standbystand van de computer of tv net genoeg 
energietoestroom om elke cel in leven te houden. 
In boeken lees je ook wel dat mensen in stase gaan. Een veld die een grootte 
heeft en alles binnen de grens als momentopname bewaard en de tijd erin als 
mogelijk stopzet. 
Als een soort film die je op een beeld stilzet en na een jaar verder speelt en de 
film niet is verandert in as of aarde. 
Mensen in stase of bevroren heeft betekenis als je ze een afstand laat afleggen 
zonder veel zintuigprikkels. 
Immers met te weinig prikkels gaat iedereen dood, door verwarring en 
doodsangst. 
Om een mens de ruimte in te sturen is een stase of bevriezing dus handig. Ook 
omdat het voedsel spaart. 
Mensen bevriezen. Er is geen zekerheid over of de mens na ontdooing weer tot 
leven komt. 
In de natuur zijn koudbloedige dieren die een bevriezing kunnen overleven. 
Een mens zal misschien ook kunnen overleven als we bekijken hoe bewustzijn 
van de slaap tot de dag weer het lichaam in reist en leeft als of de vorige dag het 
vorige moment was. 
Een mens zal kunnen overleven als de cellen energie krijgen om de statische 
toestand te kunnen overwinnen. Van statisch tot beweeglijk. 
Een mens in stase is als een voorwerp die in de ruimte zijn temperatuur verliest 
en onbeweeglijk en ongeweten zijn levende kracht verliest. 
Een bevriezing overleven is als het leren van een warmbloedig wezen om ook 
koudbloedig te kunnen leven. 
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Warmbloedig als normale toestand om te leven, 
koudbloedig om tijd te overstijgen en door keuze weer wakker te worden (een 
keuze van een energiebron die het leven wakker maakt) 
Stase. Een technologie die mensen leven geeft tot in lengte van tijden. 
zoals je een mens die een hartaanval heeft gehad weer kan reanimeren zo is het 
mogelijk om mensen in stase door een statisch elektrische waarde weer te laten 
leven. 
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Beschermengel 

Ieder mens heeft een beschermengel. die vanaf de jeugd aan diegene is 
gekoppeld. 
Sommige mensen hebben in hun leven moeillijkheden, of grote problemen. 
In die tijden is het goed je beschermengel te vragen je te beschermen. 
En die engel alles toe te staan wat hij wil. 
Zijn invloed onvoorwaardelijk accepteren. 
Je te onderwerpen aan de engel. 
Het geeft meer vrede en een authentiek gevoel. 
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open geest 

Mensen hebben vaak een relatie met hun denkvermogen. 
Ze denken aan iets, hebben associaties en hebben verschillende visies op een 
onderwerp. 
Door te denken leer je problemen en oplossingen te zien. 
Ook kan je een gebeurtenis zien die je nog wil doen, 
of in het verleden hebt gedaan. 
Mensen met een ziekte zoals schizofrenie zijn als hebben ze een geest een 
denkvermogen die niet geheel onder hun invloed of bevel staat. 
Ze denken dingen, ze zien in hun geestesoog zaken die ze zelf niet willen zien, 
of waar ze geneigd zijn aan te denken. Waaronder ze ook lijden. 
Een open geest, Je verkrijgt het door je geest te vragen open te zijn. 
Een open geest vangt allerlei problemen en informatie op die als zijnde negatief 
is. 
Een groot lijden is het als een open geest zich niet sluit. 
Een open geest heeft een creativiteit die ten koste van de mentale gezondheid 
gaat. 
Mensen met een open geest. die hun geest hebben gezegd open te gaan, of open 
te zijn, kunnen door hun geest te vragen te sluiten. Hun denkvermogen te 
vragen te sluiten. Weer een normale geestesoog te krijgen. Een normaal 
denkvermogen. 
(experiment met dit soort is mogelijk onomkeerbaar en kan resulteren in diep 
lijden) 
Het is niet dat je geest open is en je anders gezegd fantaseert. 
Het is een soort antenne die je uitsteekt in de lucht en alle radiostraling 
ontvangt.  
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slak en waarheidserum 

De machthebbers zoeken altijd naar methoden om mensen die crimineel zijn 
waarheid te laten zeggen. 
Of het spionnen zijn of hoge wetenschappers soms is het handig om iemand de 
waarheid te laten zeggen. 
Er zijn een bepaalde soort slakken, waarbij ze in hun weefsel een vloeistof 
hebben dat bij toediening aan de mens zijn mogelijkheid tot secundair reageren 
afneemt. 
De mens is dan alleen in staat om primair te reageren. 
Dat betekent pijn en plezier uiting op een basale manier. 
Maar het voordeel ervan is, dat als een mens het serum krijgt, 
Hij bij het ondervragen geen afleiding kan creeeren. 
Hij zal alles zeggen waar je naar vraagt, mits het bekend is bij diegene. 
Door ondervraging en suggestieve vragen is zo’n mens totaal bloot te leggen. 
Het nadeel van het serum is dat diegene die het toegediend krijgt ook alle 
bevelen die hij krijgt letterlijk opvolgt. Zonder onderscheid of het nadelig is 
voor hemzelf of voor anderen. 
zonder dat diegene kan voorkomen dat die bevelen via hem worden uitgevoerd. 
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3D Televisie 

televisie, wie kijkt er tegenwoordig geen televisie. 
Een toekomstig beeld is een televisie in 3d. 
Het is mogelijk door een gas in een doorschijnende ruimte, 
en dan de moleculen te activeren. via een kruislingse electronenstraal. 
Zo is er een 3d beeld mogelijk. 
Gelijkwaardig aan een laser straal, want het is een soort eenpuntige straal die bij 
kruising een overwaarde genereert en wordt gemanipuleert naar een lichtpunt. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

Mensen hebben in hun jeugd als een plaat van was waar een beeld in wordt 
geprint, hun karakter en handelswijze. 
Als een kind dingen doet die schade doen, of afkeurenswaardig zijn is het beste 
om positief verandering in te luiden. 
Niet door te zeggen dat is slecht, je bent dom of dergelijke. 
Maar door te zeggen Als je dat zou doen ben je echt goed. 
Positieve benoeming heeft gelijke effecten met negatieve benoeming, 
alleen negatieve benoeming blijft levenslang knagen als een gevoel dat je niet 
perfect bent, of een gebrek hebt. 
Tot 21 jaar kan je jeugdigen op die manier gedrag aanleren, of veranderen. 
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Onzekerheid 

Mensen hebben in hun jeugd en later in hun leven een soort primaire 
onzekerheid. 
Als ze in de spiegel kijken, zichzelf op foto. 
Dan zijn ze onzeker. 
Ze vinden zichzelf niet ideaal. 
Kinderen krijgen soms te horen dat ze lelijk of dom zijn. 
En die mening blijft levenslang doorklinken. 
Als je mensen zekerder wilt maken. 
Dan moet je gedrag of uiterlijk kenmerken en benoemen in vergelijking met 
maatschappelijk waardering. 
Een kind dat onzeker is, en een gelijkwaardig andere individu bijvoorbeeld ene 
tvacteur. waarbij de laatste stoer of positief wordt benoemd. 
vergelijken en kenmerken die overeenkomen benoemen. 
Als een mens onzeker is over uiterlijk, en qua uiterlijk lijkt die mens op een 
tvacteur die mooi wordt gevonden. Benoem de overeenkomst. 
Mensen verliezen hun onzekerheid door vergelijking met mensen die zeker zijn 
over dat kenmerk bij hunzelf. 
Onzekerheid, Domheid, lelijkheid. 
Het is door benoeming en vergelijking dat onzekerheid kan oplossen en een 
zekerheid kan opbouwen. 
Onzekerheid opgelost door zekerheid bij gelijkwaardige kenmerken bij 
individuen waarbij zij maatschappelijk geaccepteerd en positief benoemd 
worden. 
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Super-vloeistof 

Een supervloeistof is een medium dat vloeibaar is, dat door een medium 
heenreist. Dat kenmerken heeft als kleur, of kleurloosheid. 
Dat eigenschappen heeft als temperatuur en krachtwaardes zoals tegenhouden 
van massa of elementen. 
Een supervloeistof is als een supergeleider. Door het synthetiseren van de 
vloeistof krijgt het elementen in zich die de functies van elektrische geleiding 
geven. 
In deze tijd zijn er veel vragen naar supergeleiders. 
Als een medium dat zonder energieverlies over grote afstanden energie kan 
sturen. 
Ook zouden computers door supergeleiding sneller kunnen werken. 
Ten minste als supergeleiding ook inhoudt dat energie snel reist. 
Een supergeleiding in een voorwerp is in de natuur bij toeval of door mutatie 
aan een levend wezen. 
Zoals bij zeewezens een schok als afweer geldt. 
Veel huidige technologien hebben hun oorsprong gehad in het dieren of 
planten leven. En zijn bij experiment ontdekt, en aanvullende mogelijkheden 
zijn doorgelogiceert. 
Supergeleiding. Door een massa dat meer pressie krijgt van elektrische stroom 
wordt de overdracht ook groter. 
Als je in een land een snelweg hebt, als er weinig oprijden is er weinig 
verplaatsing van bestuurders. 
Maar creer je een ramp dan zal er veel verkeer plaatsvinden. 
bij een weg die slecht aangelegd is zal er opstopping komen. 
Maar bij een goede weg, en een goed systeem zal er een maximale verplaatsing 
zijn. 
Ook bij elektrischde geleiding is het de functie die erin wordt gelegd die bepaalt 
of er geleiding is. 
Een elektrische geleiding is gebaseerd op het medium bij normaal overdracht 
koper, en de dikte of grootte van het medium 
Hoe dikker het koper hoe meer elektrische stroom erover kan ‘reizen’ 
Als er dus een stof is die meer geleiding heeft zal het meer energieoverdracht 
hebben. 
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Als een energieoverdracht door de lucht plaatsvindt heeft het een bron en eind. 
door de grootte van de energiehoeveelheid en de afstand tussen voorwerp en 
doel. Zal de energiehoeveelheid overspringen. 
Afhankelijk van kenmerken. 
Zo werkt het ook bij bliksem in de lucht. 
Het is voor supergeleiding dus belangrijk dat de energieoverdracht in 
verhouding tot het maximaal geleidend vermogen een bepaalde onder en 
bovengrens heeft. 
Supergeleiding. in de natuurkunde bekijken ze welke elektronen te manipuleren 
zijn. Maar sneller als electronen reizen is er geen elektrische overdracht. Ten zij 
de energievorm verandert. 
elektronen veranderen naar andere soorten energie is een oplossing voor het 
supergeleidingsprobleem. 
elektronen zijn als energie te veranderen naar ander mediums. 
Mediums die in de natuur te vinden zijn als je weet waar en hoe je moet zoeken. 
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instinct 

Mensen hebben in hun leven verscheidene wezenskenmerken die zich uiten in 
het gedrag. 
In biologische techniek is het een aantal theorien die elkaar aanvullen of 
tegenstaan. 
Black box betekent dat je bestudeert wat er feitelijk plaatsvindt, en houdt geen 
inzicht in over hoe het wezen tot dat gedrag komt. 
Een andere theorie is dat het lichaam een holistisch geheel is die alle cellen 
gezamelijk gedrag berekent. Als berekening de zenuwcellen en hersenen die 
door de veelheid aan cellen een soort intelligentie bewerkt. 
Een derde theorie is dat mensen hun geest gebruiken om gedrag te voorzien of 
als advies van hun geest het uitvoeren. 
Het instinct van de mens bestaat uit lichamelijk gevoel en een gedragswijze die 
niet door eigen keuze kan worden tegengehouden. 
Het instinct is zoals bij een ontmoeting met een wild dier (roofdier) dat je 
wegdeinst en wegen zoekt om weg te komen, te vluchten 
Het instinct van de mens heeft naast zijn functie van fight or flight ook een 
functie over het hebben van een voorgevoel van situatieoplossing. 
Het voorgevoel kan beinvloedt worden door bepaalde kenmerken in het 
uiterlijk van mens dier en plant. 
Het voorgevoel kan verandert worden door bepaalde mythische eigenschappen, 
kennis, of kenmerken. 
Op die wijze leert het voorgevoel extra noem het algoritmes. 
Het voorgevoel trainen is nuttig bij samenlevingen waar meer en meer er geen 
natuurlijke omgeving is (bos en voedselzoeken) maar een abstracte omgeving. 
(een gebouw waarin kamers nummers hebben, een computer door symbolen een 
dagtaak opleggen en dergelijke) 
Het voorgevoel is op die manier te trainen zodat het instinct ook in meer en 
meer situaties kenbaar is. 
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Wachtpost Mensheid 

Heel vroeger toen de aarde bewoond werd door dieren van allerlei soort. De 
mensheid kreeg zijn oorsprong en ontwikkelde taal en wiskunde. 
De mensheid kreeg een wachtpost die onze ontwikkeling moest vormen naar 
wat voor het universum goed was. 
Eens in de 500 jaar werd er een nieuwe wachtpost aangesteld. 
Die moest bewaken wat wij deden. 
Een wachtpost die overal kan gaan, zonder gezien te worden. 
Een wachtpost die ontwikkeling van techniek, en verdeling van inkomen moest 
bewaken. 
De wachtposten werden per periode van 500 jaar toegewezen. 
Wachtposten die onzichtbaar werken, en zelden een boodschap met eigen 
identiteit geven. 
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speciale stof 

In het verre verleden was er op de aarde een beschaving die gelijkwaardig was 
aan de onze. Met een verschil dat ze andere technologieen benutten. 
Totdat er in de toenmalige samenleving misbruik was van een soort nucleare 
procesvorming. 
Toen hebben wezens van hogere orde ingegrepen. 
Ze verboden het opgraven van de grondstof, 
en de verdere verwerking ervan. 
Omdat die stof vanzelf via de halfwaardetijd vernietigd wordt was er alleen 
tijdelijk een maatregel nodig. 
Niemand mocht nog kennis hebben van die technologieen. 
En voor een reeks van 200 generaties moest om de 200 jaar elk bewind, of het 
koning of president was de top van de orde een doodstraf krijgen. Als 
veiligstelling van het gebruik van hoogstaande technologie. 
Als een land eens in de 200 jaar zijn regering kwijtraakt, is de kans groot dat 
alle instrumenten voor een samenleving worden vergeten of verward. 
Als die stof nog op aarde zou zijn. zouden wij als mensheid een bron van 
energie hebben waarmee wij in de ruimte verre afstanden zouden kunnen 
afleggen. 
Zouden wij grondstof hebben voor een materie-printer. Die elk mogelijk 
voorwerp kan namaken met de authentieke kwaliteit. 
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Nieuwe Wereld Orde 

De mond vol van regering en regels. 
Dan kan je blij worden van de Nieuwe Wereld Orde. 
Een systeem waarbij je niet meer afhankelijk bent van kans op inkomen, kans 
op werk, kans op leven. 
Immers het wordt door grote kunstmatig intelligente systemen besloten wie je 
bent, wat je doet, wat je mag zijn. 
De nieuwe wereld orde. 
Een globaal systeem dat wordt ontworpen door de grootste geesten. 
En al en iedereen in een hierarchie plaatst. 
Waarbij de hoogte is gebaseerd op je maximale intelligente peil zoals besloten 
door iqtestomgevingen. 
Nieuw is het omdat het nog door niemand is gezien. 
Wereld is het omdat het globale leven erin een plaats krijgt. 
Zonder uitzondering. 
En een orde omdat het alles een plaats geeft. 
De nieuwe wereld orde. 
Is een systeem die de rijken als minder rijk laten zijn. 
de armen als modaal. 
En de arbeiders hun loon krijgen op een eerlijke manier. 
De ziektes worden gecompenseerd door medische zorg. 
Een orde die rechtvaardig is. 
Een orde die licht geeft aan hen die in het duister zitten. 
Een orde die rechtvaardig oordeelt over kwaad, 
en goed beloont door subsidie. 
De nieuwe wereld orde is als een systeem dat als een machine met olie werkt en 
zijn doel behaalt. 
Dat is wat ideeel volgens ons zo’n orde is. 
Maar wij kennen het tegendeel. 
Superrijken beheren de grote bedrijven. 
Landpresidenten worden aan het lijntje voortbewogen. 
Mensen zonder opleiding hebben geen inkomen. 
Mensen die het anders willen komen in de gevangenis. 
Mensen die het lot tegen hebben verdwijnen op onzaichtbare wijze. 
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De nieuwe wereldorde maakt er een eind aan. 
Een orde die al het huidige overstijgt. 
en als in een donker land een licht opsteekt. 
Een licht van wijsheid en orde. 
Een licht van harmonie en vrede. 
Zo is onze hoop. 
Moge wij de vrede kennen van rechtvaardigheid. 
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immuun systeem 

Elke zoogdier of wezen dat gebaseerd is op zuurstof opname heeft een 
immuunsysteem. 
Immuun betekent dat door aanlering bescherming tegen ziektes en andere 
invloeden zorgt voor het voortbestaan van een of meerdere levende wezens. 
Immuun systeem, het is een stelsel in het lichaam van verscheidene deelfuncties 
die in het geheel zorgen dat 
een levend wezen als totaal van alle levende eenheid die erin zijn opgenomen 
kan blijven functioneren op een manier die adequaat zorgt voor voedsel, 
territorium, nest en voortplantings gedrag. 
Je bent immuun voor een ziekte als je bij het blootstellen aan de ziekte kiemen, 
cellen, virussen de ziekte niet krijgt, en zonder gebrek doorleeft. 
Een immuunsysteem wordt al gevormd in de moeder als het wezen erin wordt 
gevormd. 
Immuniteit is als een schild tegen pijlen. Immuniteit is als een fort die de 
machthebbers beschermd. 
Immuniteit is als een computer die controleert wie naar het land mag of het 
water mag oversteken. 
Immuniteit is als een code die door de overbrenger wordt gegeven bij positieve 
boodschap. 
Als mens hebben wij een afweer systeem. Een systeem die uit cellen, 
aminozuren en eiwit bestaan. 
cellen geven als afweer een teken aan de ziektekiemen die er vervolgens door 
sterven. 
Virussen geven in het aminozuurstelsel een verandering, die door andere 
aminozuren kan worden tegengehouden. 
Een systeem dat bij mensen nog niet functioneert. 
Een derde systeem is door eiwit die door hun eigenschappen onbekende ziektes 
kan tegenhouden. 
Immuniteit, is als een vorm van vrijstelling van lijden. van pijn. van gebrek. 
Moge ons immuunsysteem capabel zijn om gezondheid en lang leven te 
garanderen. 
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Zwaartekracht 

Op planeten gelden krachten die het oppervlak op het middelpunt gericht 
houdt. 
De krachten zorgen dat vaste voorwerpen blijven verbonden, en losse 
voorwerpen een basisrichting heeft. 
Een basisrichting naar binnen. 
Planeten hebben een baan rond een ster (zoals onze zon) 
Planeten die rond een ster draaien krijgen energie op het vlak dat naar de ster 
gericht is. 
Planeten die energie verkrijgen, groeien tot een ideaal eindpunt. 
De eindtoestand van de aarde is een atmosfeer die het leven voedsel geeft en 
mogelijkheid tot leven. 
Planeten hebben zwaartekracht, dat als een soort draaiende kolk van een glas 
water die draaiend wordt gemaakt werkt. 
Bij een glas water kolkt het naar buiten tegen het glas. 
Bij een planeet kolkt het naar binnen. 
Een kracht die tegengesteld werkt aan een normaal krachtveld. 
Als een planeet hogere zwaartekracht zou kennen als de aarde zou er geen 
menselijk leven bestaan. 
Als een planeet minder zwaartekracht zou kennen als de aarde zou er geen leven 
mogelijk zijn. 
Men zegt wel dat wezens dan meer of minder bot of spiervorming hebben. 
Maar het is niet een levende soort van wezens, maar een atmosfeer en ecosfeer 
die veel soorten bevatten, die allemaal wisselwerken als voedsel en voorwerp. 
Zwaartekracht overstijgen, is een techniek die kennis heeft van hoe de 
zwaartekracht werkt, welke voorwerpen eraan ontsnappen. 
Zwaartekracht uitschakelijk op een planeet is onmiddelijk dodelijk voor het 
leven op die plaats en binnen die grenzen. 
Een voorwerp boven zwaartekracht stellen en compensatie ervoor instellen. is 
als een emmer met water waarin een hol voorwerp drijft. 
Een voorwerp gevuld met water, zinkt, een voorwerp gevuld met lucht zal 
blijven drijven. 
Om zwaartekracht op te heffen, is er een energievorm nodig die niet zoals wij 
zeggen gehoorzaamt aan gravitatiewetten. 

http://bastiaan.im/wijslog/?p=237


 

542 
 

Die energievorm, is niet op onze planeet verkrijgbaar, immers onze hele planeet 
gehoorzaamt gravitatiewetten. 
Die energie vorm zouden we moeten zoeken op andere plaatsen in ons 
universum. 
Zwaartekracht is een manier om levende wezen op onze planeet een soort huis 
te bieden waarin al het leven een kamer heeft. 
Zonder huis zouden we overgeleverd zijn aan alle weersomstnadigheden die 
buiten zijn. 
We mogen dus blij zijn met zwaartekracht. 
Want ook gedeeltelijk zonder zwaartekracht zou er minder goed te leven zijn. 
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Energie 

Energie zoals einstein stelde heeft een relatief component. 
Die energiewaarde wordt door instrumentarium gemeten, met een waarde die 
afhankelijk is van licht (visuele energie) 
Aanraking (tactiele energie) en intrinsiek. 
Zowel visuele energiewaardes als aanraking (tactiele energiewaardes) 
Zijn afhankelijk van het instrument dat het meet. 
Sneller dan licht, kan niet met een optisch instument gemeten worden. 
Sneller dan aanraking kan niet met een fysiek instrument gemeten worden. 
Als een voorwerp sneller dan licht gaat, zal het voorwerp een momentum 
hebben waarin geen visuele waarneming bestaat. 
Als een voorwerp sneller dan ruimte in coordinaat reist, dan is er geen fysieke 
meting van, totdat de snelheid de grens van het aanraakbare weer handhaaft. 
Een voorwerp dat het licht benut als snelheid, zal voor het oog, voor het 
optisch instrument een momentum op dezelfde plaats zichtbaar zijn, en een 
volgend moment op een andere plaats. 
De tijd die het voorwerp sneller als het licht gaat, is niet waar te nemen, immers 
het licht van de brontoestand valt op ons oog, en de toestand van her eindpunt 
geeft de volgende waarneming. 
De fysieke aanraking van het object, zal meetbaar zijn door de aanraking van de 
brontoestand, en een moment later van de eindtoestand. zonder tussenliggende 
aanrakingen. 
Door de snelheid van hoger dan fysieke aanraking zou het mogelijk zijn om 
zwaartekracht te overstijgen, en ook objectgrenzen te overstijgen. 
De aanraking wordt pas geldig als de snelheid onder de grens ligt. 
Erboven zal het ongehinderd door de ruimte heen kunnen reizen. 
Door massa heen reizen is vanuit oude mathematische wetten niet mogelijk, ten 
zij het voorwerp waar je doorheen vliegt niet snel genoeg reageert om zijn 
objecgrens te behouden en alles als een krachtveld weg te stuwen. 
Het licht kan op dezelfde wijze overstegen worden. Licht wordt dan een 
kenmerk van wat lager dan lichtsnelheid reist. 
hoger dan lichtsnelheid zal zichtbaar zijn, als een moment opvolgend (korter 
dan microseconden) op een andere plaats zichtbaar worden. 
De enige grens die nooit overschreden wordt is de intrinsieke grens. Licht is een 
uiterlijk kenmerk overstijgend verandert het niet het object. 
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De grens van aanraakbaarheid is een eigenschap van het object. eigenschappen 
kunnen veranderen naarmate het medium waar het in plaatsvindt verandert. 
Doordat grens overschreden wordt geldt de grens van het aanraakbare niet en is 
het niet wettelijk eraan gebonden. 
De intrinsieke grens, en eigenschap en waarde is een onmeetbaar begrip maar 
kan worden gesteld als feit of hypothese. 
Als wij naar quanti mogelijke afstanden kijken. 
is een afstand meetbaar zonder begin en eind coordinaat. 
Is een afstand meetbaar door snelheid en objectgrootte te berekenen. 
Is een afstand meetbaar door lichtafstand te vergelijken tussen bron en 
eindtoestand. 
Energie, is een begrip dat meer betekent dan mensen eronder verstaan. 
Een energetische eenheid, is in verschillende meetinstrumenten met 
veerschillende eenheden vast gesteld. 
Een overstijgende meeteenheid die voor elke energievorm bestaat is alleen 
mogelijk als de meeteenheden door een bron of eindwaarde kunnen worden 
vergeleken, 
Zoals men een taal door een woordenboek kan wijzigen in andere woorden, 
andere maten. 
De intrinsieke waarde van een object of voorwerp. is afhankelijk van alle 
factoren die meet en of zichtbaar zijn. 
De intrinsieke waarde kan gezien worden mits je ideale instrumentarium hebt. 
De intrinsieke waarde, is een feit dat op ontdekking wacht, 

  



 

545 
 

normen en waarden 

In het volwassen leven wordt de mens geacht zich aan de wet te houden. 
Een wet die bepaald wordt door de regering en volksvertegenwoordiging. 
Een wet die voor iedereen, als het een goede wet is, gelijkwaardig recht is. 
Een wet die bepaalt, wat de grens is van het leven. 
Zowel in sfeer van interactie, als arbeid en cultuur. 
Een wet die opgelegd wordt, als zijnde een instrument die de vrede of 
neutraliteit bewaakt. 
De wet is een norm die verplicht wordt opgelegd vanuit de regering. 
De normen die voor mensen gelden, zijn dus een expliciete norm, de wet. 
En normen die niet als zijnde een regeringsmaatregel gelden. 
De normen kunnen zowel beschreven zijn als impliciet. 
Impliciete normen zijn dat je sociaal bent, en bijvoorbeeld op straat mensen 
helpt die het even moeillijk hebben. 
Expliciete normen worden door de wet, of door ouders, of voorbeeldrollen in 
de samenleving geleerd. 
Normen zijn belangrijk om iedereen dezelfde rechten en kansen te geven. 
recht op leven, recht op veiligheid, recht op medische zorg, recht op voedsel en 
behuizing. 
Deze rechten zijn gedeeltelijk eigen bekostiging. Wat boven het 
verdienvermogen uitstijgt wordt collectief belang. 
Waarden in het leven, zijn de stelregels die men belangrijk vind. 
je kan waarde hechten aan een goede omgang, 
Je kan waarde hechten aan religie, 
Je kan waarde hechten aan cultuur. 
Voor ieder lid van de samenleving behoort het mogelijk zijn om binnen 
geaccepteerde grenzen te kunnen beoefenen waar je waarde aan hecht. 
Voor ieder lid van een samenleving is het binnen de normen zoals de wet 
toegestaan om waarde te ontlenen aan wat je doet. 
Voor ieder lid in een maatschappij moet het mogelijk zijn om anderen waarde 
te geven door iets van het eigene te geven. 
Normen en waarden. 
Het ene wordt je opgelegd, of wordt je eigen norm. 
Het andere geeft zin aan het leven, en deel je met anderen binnen de norm die 
geaccepteerd wordt. 
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Schuld en krediet  

Als mens is het vaak nadelig om een schuld te hebben. 
Als een schuld zonder rente terugbetaald kon worden had het geen nadelige 
invloed. 
Maar door rentebetaling kost een schuld meer dan dat het maatschappelijk 
opbrengt. 
Als een mens een schuld aangaat voor een huis. Dan staat hij vaak een groot 
bedrag in schuld jegens de bank. 
Met als onderpand het huis. 
Als mensen een kredietcard hebben staan ze een bedrag in schuld bij de bank. 
Als het lot je slecht gezind is dan raak je huis en werk kwijt. 
En heb je geen kwaliteit meer in je leven. 
Door de schuld wordt je vaak geconfronteerd met je negatieve saldo. 
Je kan geen leuke dingen kopen of doen. 
Als mens kan je als je slim bent, beter geen schuld aangaan in je leven. 
En als het zonder schuld een treetje lager moet, neem dat voor lief. 
Want beter baas over eigen leven, dan levenslang schuldig met zorgen en lijden 
erbij. 
Een schuld vermijden is door vroeg in het leven het goede pad te bewandelen. 
Als schuld onvermijdeling is, dan is het beter zo snel als je kunt of mogelijk is 
het terug te betalen. 
Een schuld die op je pad komt, zonder eigen toedoen. is een negatief lot. Waar 
je niets tegen kan doen. 
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verslaving 

Verslavingen bestaan, en veel mensen vechten er dagelijks mee. 
Ze doen moeite om het ongezonde na te laten,of het gezonde te doen. 
Verslaving, een gezegde is, dat als je een keer ermee begint, bijvoorbeeld een 
glaasje of sigaretje probeert, 
Je eraan verslaafd raakt. 
Verslaving, als je eenmaal erin bent gerold, kom je er niet of moeillijk uit. 
Verslaving, als iemand je vraagt een sigaretje mee te roken, of een glaasje mee te 
drinken. 
Kies ervoor om het niet te doen. 
Je bent niet onaardig als je weigert. 
Roken en alcohol zijn verslavingen. 
Als je voor je 21e geen verslaving kent, zal het erna makkelijker zijn om er op 
een gezonde manier mee om te gaan. 
Alcoholisten en rokers worden vaak in de jeugd geboren. 
Verslaving. Het geeft misschien een stoer gevoel, of dat je erbij hoort. Maar het 
lichamelijk ongemak die het naar verloop van tijd geeft is minder fijn. Het kan 
zelfs diep lijden opwekken. 
Begin nooit met verslavingen. Of ken je grens. Of ken je gezondheid. 
Verslaving goedpraten als je het eenmaal bent. 
Bekijk goed of je sociale positie erdoor wordt aangetast. 
Bekijk goed of je lichamelijke gezondheid verandert. 
Bekijk goed of je arbeidspositie erdoor verandert. 
Verslaving. Kies het goede pad, het is niet schijnheilig of voor watjes. 
Kies voor je gezondheid op lange termijn. 
De langst mogelijke termijn om lichamelijk gezond te mogen en kunnen zijn. 
Lijden onder verslaving is een ongezien leed bij veel mensen. 
Ze kunnen het wegwuiven of ongekend houden. 
Anderen kun je niet veranderen, maar kies je zelf als toepassing om verslaving 
tegen te gaan. 
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Jeugd 

Iedereen die de jeugd heeft beleefd. 
Kent de moeilijkheden die erin hebben plaatsgevonden. 
Iedereen die de jeugd heeft geleefd. 
Kent de problemen ,de zorgen de geluksmomenten. 
In je jeugd, krijg je onderwijs over algemeen maatschappelijke kennis. 
Je leert taal te gebruiken om je bedoelingen duidelijk te maken. 
Je leert om gevoelens in een aanvaardbare situatie te tonen. 
Je leert om intelligentie te gebruiken om manieren te benutten om situaties aan 
te gaan en op te lossen. 
In je jeugd, weet je niet alles, 
Dus zijn er ouders, leraren of rolmodellen die je voortonen hoe je kan handelen 
om een sociaal of maatschappelijke gewenste positie te bereiken. 
In je jeugd, leer je omgaan met het verkrijgen van vriendschap, te reageren op 
vervelende or rare situaties. 
In je jeugd leer je de basisstappen die het leven nodig heeft om het te leven tot 
je tijd komt. 
Voordat je de eerste liefdesrelatie aangaat, zijn je ouders(zo zij ervoor 
openstaan) de personen, waar je probleemsitueaties en extentiele vraag stukken 
aan kan voorleggen. 
De vraagstukken omtrent existentie en levenswijze die je in de jeugd ter sprake 
brengt en naar tevredenheid oplost of zingeeft. Scheelt in je toekomst een hoop 
onzekere gevoelens, of vraagpunten die je niet meer ter sprake kan of durft te 
brengen. 
In je jeugd is het tijd voor onderwijs. Dus benut die tijd ook als je de kans of 
mogelijkheid heb om onderwijs te volgen. 
Vanaf het begin van je eerste liefdesrelatie krijgt het leven een andere bedoeling. 
Het is dan geen tijd van alleen onderwijs meer, 
maar ook doelen als vriendschap, relatie, arbeid, inkomen en communicatie 
krijgen een rol 
En vanaf de liefdesrelatie waarbij je kinderen krijgt of moet opvoeden heeft 
bescherming en opvoeding een rol. 
Als je in je jeugd meer leert communiceren, ervaring op doet, en al je 
mogelijkheden benut om je intelligentie te vormen naar wat mogelijk is of 
gewenst is in de samenleving, zal je er later profijt van hebben. 
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Een excuus om slechte resultaten in je opvoeding te willen (cijfers op school) is 
misschien voor jezelf plausibel op dat moment, 
maar vele ouders willen dat hun kinderen moeite doen, immers zij herkennen de 
kansen die ze gehad hebben en niet benut. 
Als je een relatie krijgt of hebt, is het moeillijker om nog educatie te volgen. 
Immers je hebt een ouder rol, of een vriendschaps rol. 
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Tijdreizen 

In de toekomst, zo dachten ze in het verleden. 
De uiteindelijke beoordeling van het leven. 
De levensvormen worden gefilterd, het goede blijft, het kwade verdwijnt. 
Tijdreizen, 
Als je naar de toekomst kon, 
Wat voor resultaat zou je verkrijgen. 
Een leven met tijden in het verleden, heden en de toekomst. 
In films wordt in de toekomst technologie naar het verleden gebracht. 
In films wordt in het verleden slechte gebeurtenissen uitgewist. 
In een mogelijke tijd, zouden ze naar het verleden reizen om de tweede 
wereldoorlog te voorkomen. 
In een mogelijke tijd, zouden ze naar de toekomst reizen, om techniek op te 
halen ten einde totaal geluk en welvaart. 
In een mogelijke tijd, zouden ze criminaliteit uitwissen door de criminelen in 
hun jeugd te onderwijzen over betere methoden om hun wil te betrachten. 
Tijdreizen. 
Mooie schotels die rondvliegen en als engelen in de lucht de mensen redden die 
in gevaar zijn. 
Tijdreizen. 
Als machthebbers de kans scheppen voor iedereen om gelukkig te zijn, en 
succes te kennen. 
Tijdreizen. 
Ik vlieg naar de toekomst, 
Haal de technologie op die oneindige energie kan opwekken. 
Haal sociale instrumenten op om totale vrede te bewerkstelligen. 
Haal genoeg waarde volle materie op om alles te bekostigen. 
Ik vlieg terug naar het heden. 
Totaal succes om de samenleving te redden. 
Of is tijdreizen niet zo makkelijk. 
Als je voor tijdreizen een geliefde moet verliezen om het mogelijk te maken. 
Zou je er dan nog voor kiezen? 
Of om tijdreizen mogelijk te maken, 
Dat je een bepaald land moet opofferen. 
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Tijdreizen. 
In je geest is het een mogelijkheid die met een oogwenk wordt voltrokken. 
Tijdreizen. 
Het is beter het heden goed te leven, 
dan te verlangen naar een leven in de toekomst, 
Of te reizen naar het verleden, om te koesteren wat je geluk bracht. 
Het heden goed leven, 
Is als een goed streven. 
Het brengt je streven tot beter leven. 
Je leert om het goede altijd zonder voorwaarde te geven. 
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Indiase gunst 

In de indiase religie zijn er ook middelen om een bepaalde voorzienigheid te 
krijgen. 
Een manier om het lot te veranderen richting een bepaald resultaat. 
Bijvoorbeeld als je een Sri Yantra als kunst in je huis ophangt, zou kans op 
financiele voorspoed geven. 
Zo hebben yantra’s wat een kunstuiting is die een mantra verwerkt op visuele 
manier een bepaalde uitwerking. 
Het is onderdeel van een indiase religie die ouder is dan het hindoeisme. 
Immers mantra’s overstijgen de reguliere indiase goden. 
(Gayatri is ouder dan de geschiedschrijving over goden als shiva, vishnu, krsna) 
Mantra’s zijn als een soort spreuken die in de werkelijheid een bepaalde 
lichtfrequentie beinvloedt. 
Een frequentie die in de werkelijkheid een bepaalde betekenis geeft. 
Yantr’a en Mantr’a zijn gelijkwaardig; de ene visueel de andere auditief. 
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Almacht 

Naast de grote religies die hun voorbeeld hebben. 
Het christendom met jezus, 
Het Hindoeisme met Brahman, Vishnu, Shiva en Krsna. 
de Islam met Allah. 
is er ook de religie, die geen persoon kent als voorbeeld, 
Maar de kenmerken van een macht benoemd die niet aan wezens worden 
toegeschreven. 
Almacht, Alomtegenwoordig, Alwetend. 
Die macht, Almacht aanbidt je dan niet met een naam zoals personen benoemd 
worden. 
Maar met de kenmerk zoals Almacht. 
Gebeden tot de Almacht, soms worden ze onmiddelijk verhoort, Soms merk je 
een tijdlang niets. 
Soms merk je achteraf, het is goedgekomen. 
De Almacht is een macht die eerlijk, wijs, goed is. 
Immers er is geen persoon aanwijsbaar. 
Geen persoon met goede en slechte intenties. 
De Almacht, je kan hem ook om een oordeel vragen. 
En boetedoening als je in zijn genade wil komen. 
Moge de Almacht zijn goedheid geven aan hen die ernaar verlangen. 

  

http://bastiaan.im/wijslog/?p=218


 

555 
 

Jezus Christus 

In de bijbel staat een verhalend beschreven leven van en over Jezus Christus. 
Vooral het geloof staat erin beschreven als voorwaarde voor zijn genade. 
Dat geloof bestaat niet uit abstracte vormen van taal of spreuken. 
Het is al goed als je bidt tot Hem en daarbij uitdrukt wat je wil hebben. 
Bijvoorbeeld als je een opleiding wil volgen, 
Dan zou een gebed kunnen zijn dat je goede resultaten wil behalen (goede 
cijfers) 
Een dergelijk gebed en de hoop dat het kan plaatsvinden, is 
al genoeg om zijn genade te verkrijgen. 
In de bijbel is de voorwaarde voor genade van hem dat je erin gelooft. 
Geloven betekent ook wel dat je hoopt dat het gebeurt, 
en de toekomst openlaat zodat het mag en kan gebeuren. 
Op die manier hebben alle gelovigen die claimen wonderen te hebben 
meegemaakt hun genade gekregen. 
Moge het duidelijk worden of Jezus Christus een macht is die ter hulpe komt. 
(in de bijbel worden verhalen verteld van een goede visvangst, geld om de 
belasting te betalen, tot het vermenigvuldigen van brood en wijn) 
Als je het vertaalt naar de huidige wereld. 
Zou er veel mogelijk kunnen zijn, met de enige voorwaarde dat je het aan Jezus 
Christus vraagt. 
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Lotsgodin 

De vier godinnen van het Lot, 
Zij weven het leven. 
De ene weeft de goede daden, 
De andere de slechte daden, 
De derde het gevoel van Geluk, 
De vierde het gevoel van Lijden. 
De Lotsgodinnen. 
Zij kennen de eigenschappen toe aan het leven. 
De witte kleur van zuiverheid. 
De zwarte kleur van de zonde. 
De groene kleur van natuur en leven. 
De blauw kleur van water en kennis. 
De rode kleur van vuur en geweld. 
De lotsgodinnen. 
Zij weven de levens naar hun voorkeur. 
De ene keer een tafereen van natuur en liefde. 
De andere keer van oorlog en haat. 
De lotsgodinnen, 
Zij weven de ene keer naar de inborst van de ziel die het leven begeert. 
De andere keer naar de verleden daden die haat en lijden hadden gekozen de 
zwarte kleur van dood en verderf. 
De lotsgodinnen. 
Als wij zondigen, slaan zij de draag naar zwart. 
Als wij goede daden doen, sluiten zij de draad en beginnen met wit. 
De lotsgodinnen. 
Door schade te doen aan het leven, wordt de kleur van groen tot donkerheid. 
Door het leven te schenken, of te genezen, wordt de kleur lichter. 
De lotsgodinnen. 
Ze zeggen dat karma ons lot bepaalt. 
Maar karma is geen proces in een computer of machine die door programma 
regels de goedheid of kwaadheid toebedeelt. 
Ze zeggen dat ons lot wordt bepaalt als zijnde een leerschool of spel. 
Maar de lotsgodinnen kennen geen onderwijs, en zijn niet in spel. 
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De lotsgodinnen. 
Ze kennen ons leven, zoals het aan ons oog voorbijglijdt. 
Ze kennen onze ziel, immers voor het leven vroegen wij om een lot. 
En zij bedeelden in hun intelligentie ons het lot toe waar wij niet om vroeger, 
maar wat onze vraag wel veroorzaakt had. 
De lotsgodinnen. 
De vier weven, het leven. 
Zij weven, en het tapijt wordt als een schilderij. 
Met de kleuren van alle mogelijke daden. 
Met de figuren die bestaan, of nieuw ontgonnen worden. 
De lotsgodinnen. 
Als het toeval zichtbaar wordt, 
hebben zij een nieuwe bedoeling voor het leven. 
Als het toeval zichtbaar wordt in genade en geluk, in voorspoed en welvaart. 
Zijn ze gesteld op een bepaalde reden. Die wij koesteren. 
als het toeval toeslaat als ramp en lijden. 
Dan is het tijd om te streven naar goedheid, wijsheid en vrede. 
Immers het toeval is geen onomkeerbaar kenmerk van de tijd. 
Als wij het goede zoeken, zal het goede ons toevallen. 
De lotsgodinnen. 
Zij weven, 
Wij leven. 
Zij slaan de draden tot goed en slecht. 
Wij ondergaan het leven als geluk of als ongeluk. 
Met draden die ons lot in zijn geweven. 

  



 

558 
 

Geheim 

Het beste geheim is het geheim dat in het openbaar een spreekwoord is. 
Een geheim bewaren is een moeillijke zaak. 
Veel mensen die een geheim hebben spreken er onbedoeld over. 
Ze verwerken het in andere onderwerpen, 
Zeggen het als kritiek tegen anderen. 
Geheim blijft alleen het ongezegde. 
Wil je dat iemand een geheim bewaart. 
Laat hem dan doen wat je wil, zonder de reden erbij te vertellen. 
Als een instrument zonder kennis, en met een lokmiddel gedwongen 
geeft het de handelingen zonder de juiste reden te kennen. 
Zo zijn er veel mensen in de samenleving die 
zich ongelukkig voelen, maar niet de oorzaak kennen. 
Mensen die roken, is inmiddels bekend hebben kans op longkanker, en hebbne 
een slechte conditie. 
Enkele tientallen jaar geleden was het nog stoer of geaccepteerd om te roken, en 
kende het geen slechte effecten. 
Zo zijn er ook andere onderwerpen die hetzelfde lot ondergaan. 
Of we nou roken, alcohol gebruiken, softdrugs gebruiken. 
Het is een slechte invloed op ons lichaam. 
Jaren geleden zijn we beinvloedt zodanig dat we denken dat wij die 
genotsmiddelen nodig hebben. 
Tegen stress of welke reden ook. 
Een instrument van demonen als je het zou beschrijven op middeleeuwse taal. 
Als instrument roken wij, drinken wij. 
En als valse reden hebben wij dat het stoer is, en allerlei waardeoordelen die wij 
zelf plausibel vinden. 
Van al die middelen hebben wij drogredenen gekregen die ons zeggen dat het 
goed is om die dingen te doen. 
Maar de waarheid komt later of nooit. 
Het geheim ervan. Is voor iedereen te begrijpen als we verbinding leggen tussen 
ons leefpatroon, onze gezondheid, en wat wij aan voedsel of andere zaken 
nuttigen. 
Het geheim blijft geheim. Want hen die erachter komen, worden omgekocht of 
vinden rampspoed op hun pad. 
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Dit geheim is ook toepasbaar op andere vlakken. 
Kennen wij niet allemaal de wens om veel geld te hebben, beroemd te zijn of 
bekend met een leuke uitvinding. 
Er zijn er veel die het willen hebben, maar weinig die het echt hebben. 
En zij die het hebben bewaken het als een draak zijn schat bewaakt. 
Zoals wij weten, zijn draken sterker en machtiger als ons. Dus zijn wij niet snel 
begenadigt om het ook te verkrijgen. 
De geheimen zijn bekend. Maar een rookgordijn legt een deken over het 
zichtbare. 
Alleen wat wij mogen zien, krijgen wij te zien. 
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Muziek & Kunst 

Mensen hebben in hun leven voorkeur voor bepaalde muziek, en bepaalde 
kunst. 
Muziek geeft meer kleur aan hun leven en geeft hun keuze aan smaak weer. 
Kunst is het geven van betekenis aan wat men ziet. 
Kunst geeft betekenis door bepaalde elementen uit de werkelijkheid te stileren 
of vorm te geven naar een bepaalde uitwerking of bedoelde weergave. 
Als mensen muziek luisteren, zoals klassiek geeft dat hun keuze weer. Ze 
luisteren die muziek omdat ze het mooi vinden, of omdat ze het cultuurleven 
eromheen voorstaan. 
Als mensen oude kunst bekijken, is dat ook hun smaak van kunst. ze vinden het 
mooi, of kennen er waarde aan toe. 
Een tegengestelde is de harde muziek zonder harmonie of symfonie erin. Veel 
klank zonder mooie melodie. 
En kunst ook bepaalde schildermanier, bepaalde weergave die afbreuk doet aan 
wat het uit de werkelijkheid representeert. 
Mensen die harmonie verkiezen boven chaos of moreel slechte waarden. 
Mensen die in kunst waarheidsgetrouwheid of een zachte kleurgebruik terug 
zien. 
Die mensen zullen ook meer waarschijnlijk kiezen om hun eigen leven, in 
handeling en communicatie harmonieus op te stellen. 
Of meer zachtaardigheid te hebben. 
Mensen die hard metal of kunst ervan leuk vinden, of vaak bekijken of luisteren 
zullen wat asocialer zijn, en meer geweld in hun leven verwerken. 
Als mensen muziek luisteren met bepaalde uitingen als de duivel is hier of 
dergelijke, is dat een kenmerk dat ze in ieder geval niet religieus gezindt zijn tot 
normale religies. 
Aan de mens herkent men zijn hart. 
Aan de mens herkent men zijn streven door de terugkerende uitingen. 
Dus als mens, wees wijs. De duivel kan zijn staart roeren in gebieden van je 
leven waar je het niet wilt. 
De duivel is niet aardig en heeft geen vriendschap. 
Zijn kenmerk is angst en geweld. Verwarring en chaos. 
Als je van een leven vol donkerte terugwil naar een goed leven. 
Schroom niet te bidden tot de Almacht voor je behoud. 
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Religiositeit 

De mensen die een religie aanhangen. 
De mensen die zich overgeven aan de religiose bron. 
Of die bron een mens of een macht is, komt tot uiting in resultaat. 
Een mens die door religie gewelddadig wordt. 
Een mens in een samenleving die tot oorlog komt. 
Een mens die handeldrijft en winstbejag kent. 
Men kent de mens door zijn handelingen. 
Men kent een God door zijn volgelingen. 
Men kent een samenleving door kenmerken. 
Kenmerken van compassie, empathie, solidariteit, socialiteit. 
Als een mens een god aanhangt die bepaalde zaken belooft. 
Zal dat tot uiting komen in het leven van die mens. 
Een oorlogsgod zal oorlog schenken, en overwinning van land of maatschappij. 
Een vredesgod zal vrede en harmonie schenken. 
Een liefdesgod zal een relatie schenken. 
Een god van wijsheid, zal kennis schenken, in technologie of andere thema’s 
Elke god heeft andere gunsten aan zijn volgelingen. 
Elke godin heeft andere gunsten aan haar volgelingen. 
Wij zien in de islam dat er groeperingen zijn die oorlog voeren, en geen genade 
kennen. 
Wij zien in het hindoeisme dat ze het lichaam laag achten en de ziel de waarde 
toekennen. 
Wij zien in het christendom de focus op waarheid en gebod. Maar ook op de 
functie van christus als bemiddelaar. 
Enkele duizenden jaren geleden, was er een reeks aan goden die elk ook hun 
bedoeling hadden. 
De sofistiek, De democratie, de uitverkiezing. 
Sofistiek die zich uitte in het debatteren over leven en wereld. 
De democratie die plaatshad in de tempels van de politiek. 
De uitverkiezing van mensen tot de samenleving door kenmerken bij babys 
misvorming en slapheid uit te selecteren. 
rome kreeg zijn macht door de planeet mars. 
Griekenland kreeg zijn macht door de griekse gode. 
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Zo krijgen wij in onze tijd ook de macht en kracht die ons door de goden 
worden toebedeelt. 
De goden die in schrijven een macht bezitten die als een hierarchie de macht op 
aarde bepaalt. 
Mensen die een macht aanbidden, worden na verloop van tijd loyaal aan die 
macht. 
Christenen door gebed en leven worden loyaal aan christus. Niet uit onbekende 
oorzaak maar door ervaring van zijn werking. 
Door ervaring van zijn macht. 
Zo heeft iedere religieuze een lot en een invloed. 
Moge de wereld zich keren naar vrede, en haar goden uitkiezen naar positiviteit. 
Moge de mensheid de goden uitverkiezen naar de beste mogelijke vrede naar de 
grootst mogelijk groep en het minst mogelijk lijden. 
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Wijsheid 

Wijsheid is een kenmerk van hen die voortdurend het goede proberen te doen. 
Wijsheid is een kenmerk van ondervinding en ervaring. 
Wijsheid is een gunst van de goden. 
Wijsheid kent het leven en geeft vrede. 
Wijsheid kent de anderen en heeft goede bedoelingen. 
Wijsheid in wetenschap is kennis van het onderzoek. 
Wijsheid in het sociale leven is solidariteit. 
Wijsheid in het culturele erfgoed is tradities. 
Wijsheid. Men leert haar door gebed en onderzoek. 
Wijsheid. Men leert haar van de ouden. 
Wijsheid. Men herkent haar als een gevoel van empathie. 
Wijsheid. Men kent haar door een zichtbare daad van compassie. 
Wijsheid. Onderzoek haar. En het leven geeft geluk en vrede. 
Wijsheid. Het kenmerk is schoonheid, waarheid, goedheid. 
Gezamelijk wordt zij tot welvaart. 
Individueel wordt zij tot goedheid en geloof. 
Door leven en werken krijgt men ervaring. 
Door goedheid en kennis verkrijgt men wijsheid. 
Door goedheid en leven krijgt met harmonie. 
Door goedheid en arbeid kent men voorspoed. 
Geloof is hopen op het goede. 
Geloof is werken met hogere bedoelingen. 
Hogere bedoelingen als altruisme, liefdadigheid, naastenliefde. 
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profetie 

De profetien zijn gegeven, 
De profetien zijn waargenomen, 
De profetien zijn herkend. 
De profetien, 
Hebben de vorm van benoeming van staatshoofden, 
Hebben de vorm van daden en resultaten van staatshoofden, 
De vorm die tot in lengte van tijd, herhaald worden gegeven. 
De landen hebben gehandeld, 
De landen hebben oorlog gevoerd, 
De landen zijn groter en kleiner geworden, 
De uitvindingen zijn beschreven, 
Vooraf tot na plaatsvinding. 
De vinding van technologie, gemak, en luxe. 
Een profetie heeft meer dan vier kenmerken met het toekomstige lot. 
Een profetie heeft vier benoemingen met de overeenkomst van de toekomst. 
Een profetie benoemt de problemen, die de toekomst zal brengen. 
Een profetie benoemt de kansen die de toekomst vorm geeft. 
De profetie, die geen werkelijkheid wordt, 
is als een verhaal, geschreven voor vermaak. 
De profetie die werkelijkheid wordt, 
is als een aanwijzing of advies over de toekomst. 
Die berust op de wijsheid van de goden. 
Het orakel in verleden tijd, 
Is een gunst geweest van goden met verschijning. 
Het orakel in toekomstige tijd, 
is een aanwijzing die alleen goden kunnen geven. 
Moge de mens onderscheid maken tussen 
werkelijkheid en onwerkelijkheid. 
Moge de mens leren trekken uit verleden, 
En benutten voor de toekomst. 
Moge de mens zijn schroom om het goede te benutten en te behalen 
overwinnen. 
Moge de mens zijn geneigdheid uit zwakte tot het kwade te keren, 
verlaten en afkeren. 
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Een profetie. 
Is als regen in een tijd van droogte. 
Een profetie, 
Is als ijs in de zomer bij verhitting. 
Een profetie. 
Is de technologie die mensen openbaring schenkt. 
Een profetie, 
Is de uitvinding dat goden zich mengen tussen het menselijke. 
Moge de mensheid door profetie de toekomst keren tot welvaart. 
Moge de mensheid door profetie de toekomst leren te veranderen tot 
voorspoed en vrede. 
De profetie is als een symbool dat de mens de keuze geeft tussen goed en 
kwaad en beiden overstijgt door vrede in de samenleving. 
Profetie na profetie. Maar de werkelijkheid leert haar waarheid erkennen. 
Profetie na profetie. De waarheid wordt herkent door kenmerken van vervulling 
en vorm. 
Profetie na profetie. De machtelozen worden sterk. de zwakkeren leren kracht. 
De armoedigen verkrijgen rijkdom. 
Dat in de huizen waar in de goden worden ge-eerd. 
Dat in de tuinen waar de heilgen worden ver-eerd. 
Dat in de landen waar de goeden en wijzen hun kleur aan het landschap geven. 
Dat in de werelden waar het lot ten gunste van de inwoners keert. 
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Nummer Beest 

Er is een beest, 
Dat beest heeft een nummer, 
Dat nummer is zes-zes-zes 
We gaan iedereen met dat nummer in de gevangenis opsluiten. 
We gaan kijken wat het mogelijk kan betekenen en alles met dat nummer wordt 
verboden. 
Dat zou een mogelijke maatregel zijn. 
Het nummer 666 heeft verschillende betekenissen. 
Het zou keizer nero zijn, 
Het zou rfid zijn. 
Het kan veni vidi vici zijn. 
Een beest zonder nummer heeft kenmerken waarmee het te ontdekken is. 
Beest als woord op zich betekent een roofzuchtige natuur. 
Beesten die als wereldleiders worden gekozen, 
Hebben dus een gedragskenmerk van roven en geweld. 
Beesten hebben dus kenmerken waarmee ze herkenbaar zijn. 
rfid, de duizenden jaren geleden hadden ze geen rfid en kenden ze de 
technologie ook niet. 
In de bijbel staan geen andere toekomstvoorspellingen over deze tijd dus is het 
aan te nemen dat rfid geen bedoeling had in hun teksten. 
Een beest is dus geen wereldomvattend netwerk dat door een cijfercode wordt 
gerepresenteerd. 
Een beest is geen technologie die iedereen een teken op arm of been geeft. 
Handelen zonder teken, is als handelen zonder informatiekaart waarop je naam 
en gegevens staan. 
Moge de weredleiders gekozen worden uit de mensen met goede bedoelingen. 
Moge de beesten worden beperkt in hun schade, net als wij roofdieren in de 
dierentuin opsluiten. 
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karakterverandering 

Mensen hebben een bepaald karakter. 
Aardig tegen hen die bepaalde cultuurkenmerken hebben. 
Vijandig tegenover religieuzen van andere religies. 
Mensen leren in hun jeugd dat sommigen goed zijn anderen kwalijk. 
Kenmerken die goed en kwalijk bevatten zijn afhankelijk van ras,cultuur,religie 
en levenswijze. 
Als je een mens wil veranderen, 
Leer dan over hem zijn idealen, zijn idolen, zijn identiteit. 
Leer dan van hem wat hij belangrijk vind, afwijst en neutraal bejegent. 
Leer dan door hem wat verandering nodig heeft. 
Als een mens een religie aanhangt, is hij te veranderen door te refereren aan zijn 
religieuze beleving. 
Als een mens een cultuur belangrijk vindt, is hij te veranderen door culturele 
waarheden te noemen. 
Als een mens een ras als mens toebehoort, is hij door raciale redenen te 
veranderen. 
Als een mens een idool heeft, een boodschap van die idool zal verandering 
kunnen geven. 
Als een mens idealen heeft, zal een benoemd ideaal plus voor en nadelen 
verandering kunnen geven. 
Als een mens zijn identiteit met bijzondere kenmerken kleurt, zal zijn identiteit 
een reden voor verandering zijn, 
als kenmerken positief of negatief benoemd worden. 
Karakter, een woord dat geen betekenis heeft voor hen die geen waarneming van 
karakter hebben. 
Karakter, een woord dat betekenis krijgt door interactie en communicatie. 
Karakter, een woord dat een doel voor het leven vorm geeft in het proces. 
Karakter. Een groter deel van het persoonlijke kenmerk van communicatie en 
boodschapoverdracht. 
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boodschap zonder vorm 

Als mens hebben wij altijd een vorm in onze boodschap. 
Als woorden zeggen wij ze met een klank, 
Als boek geven wij vorm aan de letters. 
Boodschap zonder vorm, is als een boodschap die nooit begint of eindigt. 
Een boodschap zonder vorm is als een geluid die altijd klinkt. 
Zoals wij weten is iets dat altijd aanwezig is op dezelfde manier al snel 
onzichtbaar voor ons. 
We zien of nemen alleen waar wat verandert binnen een tijdseenheid waarmee 
ons bewustzijn de zictbare wereld in onze hersenen codeert. 
Een boodschap zonder vorm. Door de vorm te overstijgen wordt de vorm een 
eenheid die een bedoeling kan hebben zonder in onze taalsymbolen te hoeven 
geplaatst te zijn. 
Een boodschap zonder vorm is als een levend wezen dat geen huid heeft en als 
radiomagnetische vorm alles doordringt. 
Zoals een plant door water wordt gevoedt, zo is een boodschap zonder vorm, 
voedsel voor al het leven. 
Een boodschap die zich in ons leven inwerkt en doorwerkt tot anderen. 
Als een boodschap zonder vorm, wordt doorgegeven, heeft het vormloosheid 
als kenmerk. 
Om over te gaan op een ander onderwerp: 
Telepathie kent geen vorm, immers het beinvloedt ons bewustzijn op een 
onderbewuste manier. 
Wij worden bewust van taal of vorm doordat wij het hebben geleerd in de 
jeugd. 
Als wij telepatisch beinvloedt worden dan is het een boodschap die wij niet 
herkennen, 
immers telepathie is geen onderdeel van educatie in de jeugd. 
Telepathie is als communiceren zonder vorm. 
Het is een manier van communiceren die niet zichtbaar is. 
Geen uiterlijke vorm kent. 
Telepathie. Hoe werkt het. 
Is het een boodschapoverdracht van geest naar geest, van denken naar denken. 
Is het een boodschapoverdracht van lichaam naar lichaam, op onbekende 
manier. 
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Telepathie. Een boodschap zonder vorm. 
Het is in het verleden bewezen dat gedachteoverdracht mogelijk is. 
Er zijn experimenten geweest waarin overheidsonderdelen bewijs hebben 
verkregen. 
Experimenten zijn uit te voeren door mathematische symbolen via gedachten 
naar iemand toe te denken. 
Door aan de boodschap en het doelobject te denken is het mogelijk. 
(niet door mij bewezen) 
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Vergelijking lichamen 

Wij als mens hebben een superieure samenleving. 
Voedsel wordt geproduceerd en logistiek over de aarde verspreidt. 
Behuizing wordt gespreidt over regio’s ontworpen en gebouwd. 
Ook de mens zelf, heeft kleding om beschermd te zijn tegen 
weersomstandigheden en als cultuursymbool. 
Wij in vergelijking met dieren hebben overeenkomsten en verschillen. 
Overeenkomend zijn voedselzoeken, behuizingcreeeren. territorium gedrag. 
Verschillen zijn: wij dragen kleding, wij communiceren met taal. 
Als wij een vergelijking trekken: 
De mens kiest zijn verschijningsvorm. 
De mens kiest zijn arbeid en opleiding. 
De mens kiest voor levensinvulling. 
Een hogere soort zou dan als wij redeneren zo boven zoals wij boven dieren 
staan. 
Een hogere soort: 
Misschien een kleiner lichaam. 
Misschien ingewikkeldere taal. 
Misschien kleding met meer functies. 
Een hogere soort: 
Kiest zijn lichamelijke vorm, zoals wij kleding kiezen. 
Kiest of hij zichtbaar of onzichtbaar is. 
Kiest zijn arbeid met meer redenen. 
Heeft voor daden meerdere redenen of intenties. 
Heeft meer mogelijkheden tot waarnemen, kan zelfs nieuwe 
waarnemingsmogelijkheden aangaan. 
Een hogere soort: 
Heeft een groter sociaal bewustzijn, zorgt dus voor meer harmonie en vrede in 
de samenleving. 
Heeft een groter logisch en mathematisch bewustzijn, betekent meer en hogere 
technologie. 
Heeft een groter cultuurerfgoed. Dit betekent dat er meer en uitgebreider vorm 
van recreatie en zingeving is. 
Een hogere soort: 
Kan communiceren met meer en diepgaandere symbolen. 
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Als wij communiceren hebben wij een symbool die een woord uitdrukt. 
Als zij communiceren hebben zij een symbool die als deel symbool in een 
informatie eenheid wordt uitgedrukt. informatieeenheid als vergelijking met een 
woord. 
Zoals wij dieren bestuderen. Zo zouden wij onderwerp zijn van bestudering. 
Zoals wij planten zaaien in akkers. Zo zou onze aarde aan akker zijn waar de 
mensheid vorm krijgt en groeit. groeit met de kracht van iedere generatie tot de 
bedoeling die onze menselijke soort bij oorsprong heeft gehad. 
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Boodschap 

Mensen hebben onderling een taal en uitingsmogelijkheid om boodschappen 
over te brengen. 
Een boodschap die begrijpelijk is als taal en uitingsvorm overeenkomt tussen 
individuen. 
Een taal is een afgesproken symbool vorm die per informatie-eenheid een vorm 
en lengte heeft. 
Uitingsvormen zijn bijvoorbeeld verbaal via geluid, schriftelijk via visuele vorm. 
Zo zouden we kunnen zeggen dat als iemand willekeurig een boodschap via een 
radio uitzendt. 
En het een radiostation is dat beluistert wordt dan ontvangen de luisteraars de 
boodschap. 
Zou het een radiostation zijn dat zijn frequentie toevallig bepaalt, dan is het het 
toeval dat bepaalt of luisteraars ook bij toeval afstemmen op die zender. 
Zou de persoon met de boodschap een willekeurige boodschap zenden. 
Dan is het een boodschap die alleen bij statistische kans een herkenbare 
boodschap met herkenbare informatie is. 
Als wij als mensheid onze boodschap de ruimte insturen. En een gelijkwaardige 
buitenaardse levensvorm de boodschap ontvangt. 
Dan is het afhankelijk van het toeval of de boodschap aankomt en begrepen 
wordt. 
Immers als de taal niet overeenkomt. welke raakvlakken heeft een boodschap 
dan. 
Het is dan een bewezen feit dat om onze boodschap te begrijpen de 
ontvangende soort een intelligentie moet hebben die taal als symbool kan 
begrijpen en kan voortonen opdat ook een taal met een niet originele bron 
begrepen kan worden. 
Onze boodschap de ruimte in. Heeft kenmerken van intelligentie. Zowel door 
vorm als inhoud. 
Maar onze aarde zendt ook de boodschap uit die wij niet in onze ruimtelijke 
boodschap coderen. 
Alle communicatie via sattelieten (radio of laservorm) is als een soort lamp die 
in het duister toch zichtbaar is. 
Welke bedoelingen wij hebben. Buitenaardsen zouden onze lichtende 
aanwezigheid via satteliet kunnen volgen. 
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Alle films via tv, gesprekken tussen mensen. We hebben een boodschap die 
onze bedoelde ruimtelijke communicatie verre overtreft. 
Een intelligente levensvorm, zou allereerst de onbedoelde boodschap of ruis 
onderdrukken. 
Immers in een zaal waar twintig mensen staan te schreeuwen is een boodschap 
met drie tonen die woden herhaalt vrij zinloos. 
Een boodschap is wat wij doen. Laat ons dan het goede doen. 
Een boodschap is wie wij zijn. Laat ons dan de roofdier-eigenschappen verlaten. 
Een boodschap is hoe wij zichtbaar zijn. Laat ons vredevolle kenmerken 
bezitten. 
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Water-sfeer 

Wij weten van de helft van alles wat technologische mogelijk is niet hoe we het 
moeten samenstellen of bouwen. 
In de jaren voor onze eeuwwisseling was er een wetenschapper die het waterveld 
uitvond. 
Een waterveld, 
Om met tussenstappen te beschrijven hoe het werkt. 
Waterkristallen zijn zoals emoto beschreef mooier, harmonieuzer van vorm als 
er goede intenties op worden gerealiseerd. 
En slechte intenties zorgen voor lelijke kristalstructuren. 
Water als medium kent kwaliteiten. Het is drinkbaar, je wast er objecten mee. 
De waterdeeltjes klitten aan elkaar door een waterstofbrug. 
Water is een energievorm die in onze wereld vrij beschikbaar is in vormen die 
het leven onderhoudt. 
Een watersfeer heeft meerdere functies. 
Zoals bij de kristallen bevat het de informatie die ernaartoe wordt gedacht of 
via muziek, uitingen op wordt getoond. 
Een voorbeeld is dat water als een drie dimensionaal televisiescherm benut kan 
worden. 
Het toont bijvoorbeeld een arena waar grote dieren elkaar bevechten. Als 
vermaak voor het volk. 
Een ander voorbeeld is dat een politionele macht het waterveld gebruikt om 
misdrijven die plaatsvinden te coderen en in water op te slaan. Om in de 
toekomst te worden ontcijfert. 
Zo zijn er veel mogelijkheden. Maar de mogelijkheid die het meest nuttig is, is 
het harmoniseren van radiostraling. 
Als aarde hebben wij als een vuur aan heldere hemel een radiostraling-voetspoor 
die tot ver in de ruimte zichtbaar is. 
Alle radiostraling, als een web waarin onze aarde als een spin hangt en wacht tot 
zij gezien wordt. 
Om radiostraling zoals in muziek een harmonieuze toon een ander karakter 
geeft te neutraliseren is het een optie om een watersfeer aan te sluiten op een 
radiostraling ontvangst antenne. 
Een antenne die zijn ontvangen informatie stuurt naar een watersfeer, en ook 
het waterfrequentie-energiegolf terugstuurt naar de antenne. 
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Water als watersfeer heeft vele mogelijkheden. 
Maar laat het een nuttige bedoeling krijgen. 
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Onzichtbaarheid 

Als mens fantaseren wij wel eens over onzichtbaarheid. 
Als verschijning zonder herkenbaar kenmerk kunnen wij alles doen zonder 
ontdekt te worden. 
Onzichtbaar zijn. Je hebt geen vijanden, immers als ze willen aanvallen zien je 
ze niet. 
Je kan gluren bij de machthebbers in de zaal van overleg. 
Onzichtbaar, als held redt je mensen van nare situaties. 
Onzichtbaar als wij het zouden bezitten zou er een tweedeling zijn. 
Mensen met goede inborst kiezen om de samenleving te helpen. 
Kwalijke lieden kennen geen grens aan hun slechtheid. 
Onzichtbaar. Er zijn soorten van leven, die bij ons niet bekend zijn, die die 
eigenschap bezitten. 
Onzichtbaar. Ze helpen zo zeggen ze soms bij mensen die een engelenervaring 
hebben gehad. 
Onzichtbaarheid. 
Als je een stuk kristal neemt, en er een prisma in ziet. Is het een kenmerk van 
lichtbreking die zorgt voor de kleurverschillen die je ziet. 
Als je een prisma, tegenover een prisma zet, wordt het licht dubbel gebroken. 
Op die manier is het mogelijk om licht over een pad te leiden ten einde een 
object daartussen voor het oog onzichtbaar te maken. 
dit is een theorie en geen bewezen feit. 
Als op die manier onzichtbaarheid een bestaande objectkenmerk wordt. Dan is 
het leven een kans om te helpen waar het nodig is. 

  

http://bastiaan.im/wijslog/?p=181


 

578 
 

Schuld en Schuldige 

In onze tijd is het kenmerk van de overheid dat ze een grote schuld heeft. 
Een financiele schuld met als gevolg dat een deel van het inkomen gaat naar de 
rente op de schuld. 
De schuldige is de politiek die veel geld uitgeeft zonder rekenschap over 
terugbetaling en rentebepaling. 
Een schuld is bij een individueel een kenmerk waardoor een gedeelte van het 
inkomen wordt gereserveerd voor schuldsanering. 
En het is daardoor ook verboden om nog dieper de schuld in te gaan. 
Maar wat zien we bij landen, ze mogen ongebreideld lenen en schuld 
opbouwen. 
Een schuld bij een land is begrens door de rente. 
Als de rente net zo hoog is als het inkomen van het land. 
Moet een land stoppen met verder lenen. Omdat er geen inkomen is om het te 
bekostigen. 
Een goede regel voor elk land met een staatsschuld is om de rente niet hoger te 
laten worden dan 10 procent van het inkomen. 
Een land met rentebetaling hoger dan 10 procent verliest over de tijd van jaren 
heen meer als 100 procent aan rente betaling. 
Rente op rente, is een straf voor elke schuldige. 
Een staatsschuld hoger dan het inkomen keer de winst van alle bedrijven samen 
is voor de tijd verloren. 
Een staatsschuld is niet gezond. 
Maar een land moet snijden in zijn uitgaven en dat is voor niemand een blijde 
boodschap. 
Iedereen voelt zich dan benadeelt. 
De staatsschuld tegengaan. Nummer een prioriteit van een land. 
Maar om die op te lossen door overheidsbezittingen te verkopen is een slechte 
keuze. 
Immers een mens verkoopt ook niet zijn familieleden om te kunnen wonen in 
een huis of te kunnen eten. 
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Verwarring 

In de tijd die geweest is. Van vroeger tot nu is er een wapen geweest die 
doeltreffend onze samenleving beinvloedde. 
Van de muzikale bewerkingen van componisten om het evangelie in muziek te 
representeren. 
Tot de wijzen die hun wijsheid gaven voor de gezondheid van onze 
samenleving. 
Er zijn wezens die ongezien over de aarde kunnen dwalen en als taak hebben 
om de echte en de beste vormen van informatie te verwarren. 
Zo is Jezus een god, en de god waarnaar hij verwees is niet meer. 
Zo is in het hindoeisme de kennis verloren die in de veda’s heeft gestaan. 
Alle huidige informatie heeft een verleden gehad waarin de echte vormen van 
kennis niet meer zijn. 
Die wezens die over de aarde dwalen hebben als taak de mensheid niet de 
voordelen te gunnen van harmonie tevredenheid en geluk. 
Moge onze werelden door het goede worden doorschijnen. 
Moge onze werelden door het goede worden onderwezen. 
Moge onze werelden door het goede worden genezen. 
Moge vrede onze huizen vullen. 
Moge vrede onze daden bijlichten. 
Moge vrede in onze geesten wonen. 
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Geld en doel 

Geld is in onze wereld de grootste eenheid die de hoogste waarde bevat. 
Als geld niet meer zou bestaan. Zouden wij arm of beperkt zijn in ons 
handelen. 
Als geld niet bestaat, zouden we niet streven naar winst of voordeel. 
We zouden niet meer vechten om inkomen om onze geliefden te onderhouden. 
Geld, als het niet bestaat, zou iedereen tevreden zijn met wat ze hebben. 
Als geld niet bestaat. Niemand zou verlangen naar goede of slechte 
mogelijkheden om het leven te bekostigen. 
De rijken zouden niet meer rijk zijn. De roemrijken zouden hun roem niet meer 
hebben. 
Geld een last of een lust. 
Geld een streven of een tevredenheid zonder. 
Moge geld de plaats krijgen die het verdient, in plaats van de positie die het op 
eist. 
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Raad van Soorten 

In de toekomst is het mogelijk dat door de uitbreiding van soorten, er meer en 
hoogstaandere intelligente levensvormen zijn. 
Die levensvormen zullen aansturen op een raad van soorten. 
Een raad van soorten bestaat uit een representatie van alle intelligente 
levensvormen die in staat zijn tot translinguistische communicatie. 
Een raad van soorten, Wij versus andere soorten. 
Met elke soort die zijn doelen en bedoelingen heeft. 
Wij als mens. Wat zou onze soort als doel en bedoeling hebben. 
Zouden wij net als in de strijd tegen indianen en andere verloren rassen een 
strijd willen voeren ten einde financieel en soortelijk gewin te hebben. 
Een raad van soorten. 
Wij als mens zullen misschien de rijkste kunnen zijn. Of wij zijn de soort die 
zijn aggressie niet kan beheersen. 
De raad van soorten. 
Een raad die de belangen behartigt en handelsrelaties ontwerpt, en hulp aan 
minderheden die niet de technologie bezitten om een welvarende samenleving te 
verkrijgen. 
De raad van soorten. 
Een raad die soortoverschrijdend de belangen behartigt. 
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Collectief belang 

De landen, zoals die sinds historie zijn gevormd, hebben grenzen die liggen op 
drietal vlakken. 
De grens van taal, een andere taal is een ander land. 
De grens van cultuur, gewoonten, tradities, huidskleur bepalen de grenzen. 
De derde is religie. Een land met bijvoorbeeld christendom versus hindoeisme 
en islam. 
Landen met een grens, zijn in elke regio te vinden. 
Regio’s zijn bepaald door de coordinaten zoals vastgesteld door satteliet, en 
cartografie. 
Landen doen soms uitbreiding van hun grondgebied. vergroten de regio waarin 
de naamgeving bepaalt hoe het land heet. 
Landen die gelijke cultuur of religie heeft, worden meestal bondgenoten. 
En de vijandelijke gebieden zijn meestal andere religies of cultuur. 
Als de taal verschilt betekent het niet direct dat het vijandelijke gebieden zijn. 
Een belang van een land is de veiligheid tegen interne of externe gevaren. 
Veiligheid betekent dat burgers, of inwoners van een land zich veilig kunnen 
voelen. 
Een veilig gevoel heeft als basis dat geweld of andere vormen van 
leedtoebrenging geen grond heeft van bestaan tot op de hoogte van menselijk 
ingrijpen. 
Geweld is te voorkomen door bijvoorbeeld politiemacht of landsdefensie. 
Een ander belang in dat burgers zich zeker kunnen voelen over inkomen, arbeid 
en educatie. 
Educatie geeft mensen een pad tot het zichzelf kunnen bekostigen van 
behoeften (wensen voor noodzakelijk levensonderhoud) 
Inkomen geeft mensen de zekerheid dat ze eten, drinken, behuizing en cultuur 
kunnen bekostigen. 
En arbeid is het middel om de samenleving te kunnen vormen tot een eenheid 
die het geheel in stand houdt. 
Een ander belang is het zorgstelsel. 
Mensen moeten toegang hebben tot geneeskundige hulp die de ziektes die 
collectief uit andere dan menselijke oorzakelijke gewoonten vorm geeft. 
Een mens met een kankeraandoening, mits het niet door veroorzaakt gedrag 
komt, behoort toegang tot medische zorg te hebben. 
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Alle ziektes die veroorzaakt worden door gedrag dat door keuze na te laten of t 
volgen is, moet met een evenredig deeel van de mens die het heeft en zijn 
inkomen bekostigt kunnen worden. 
(om de mens te stimuleren geen ziektes te veroorzaken door eigen gedrag) 
Collectief belang is alles dat de invloed van de mens zelf overstijgt. 
Ook bijvoorbeeld geld of een stelsel waarin bepaalt wordt of en hoe mensen 
ruilhandel kunnen uitvoeren is een collectief belang. 
Een uitspraak van Plato. 
Zet je aan de kop van een samenleving, iemand die een handelaar is. MEt geld 
en winst omgaat, 
Zet je een sportman aan de kop, die kracht en stoerheid als doel heeft. 
Of zet je een man aan het hoofd die geleerd is in landsbelang en politiek. 
(Plato vergeleek het met de kapitein op het schip. Een kapitein is iemand die 
verstand van het besturen van een schip heeft. Een handelaar zou het schip 
verkeerd besturen evenals de sportman) 
Collectief belang, behoort een collectieve regeling te benutten die de zekerheid 
van het collectief en haar invulling van het belang waarborgt. 
Het collectief belang is alleen door collectief geregeld te worden een 
bescherming die het collectief beschermt tegen het individuele belang van winst, 
voordeel of profijt. 
Collectieve zekerheid, over gezondheid, inkomen, cultuur. 
Collectieve zekerheid over het bestaansrecht van religie, cultuur en traditie. 
Collectieve zekerheid over de individuele verantwoordelijkheid en kenbaarheid 
van gevaar en voordeel. 
Collectieve zekerheid als middel tot maatschappelijke welvaar en geluk. 
Collectieve zekerheid als doel voor individuele en maatschappelijke hulp en 
beschemring. 
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Wereldprobleem 

Ik hoorde iemand zeggen de grootste oorzaak van oorlog is godsdienst. Maar ik 
denk dat het anders is. 
Het is niet godsdienst die bepaald waar de conflicten ontstaan maar ons hele 
systeem van geld en uitwisseling ervan. 
Landen roven om geld te krijgen, bedrijven bedreigen om geld of winst te 
krijgen. 
Het is geld dat rond de tachtig procent van de oorlogen veroorzaakt. De andere 
twintig procent is de natuurlijke drang tot territorium vergroting. 
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Inflatie 

De oorzaak van inflatie is dat geld in zijn hoeveelheid in de samenleving groeit 
zonder dat er een waarde in materie zoals goud of zilver in tegenover staat. 
Als een land geld print, dus meer geld in fysieke vorm zonder dat de 
hoeveelheid die het representeert groeit vindt er waardevermindering plaats. 
Alles op aarde heeft een prijs of waarde. Die uitgedrukt wordt in de cijfers die 
op geld staan of in de computer bij de banken. 
Als banken of overheden geld creeren zonder dat het goederen of onroerend 
goed meegroeit wordt geld per eenheid minder waard. 
Er is dan meer hoeveelheid aan geld dan hoeveelheid aan bestaand produkt of 
zaak. 
Inflatie. De hoeveelheid geld stijgt, maar de waarde die het representeert niet. 
Deflatie is een goed middel om die verhouding tussen geld en waarde weer te 
herstellen. 
Een middel om dat te verkrijgen is het investeren in productie van goederen en 
materiele zaken. 
Als een land een hoger netto inkomen wil hebben is het investeren in educatie 
het beste middel. Niet omdat het meteen resultaat geeft maar omdat na een 
aantal jaar, gemiddeld zeven jaar de educatie resulteert in werknemers die meer 
geschoold zijn en meer aan waarde voor het land produceren. 
Een hoger opgeleide beroepsbevolking creert duurdere of kwalitatief 
hoogstaande goederen. Die het netto inkomen weer verhogen. In relatie tot im 
en export. 

Honger en eten. 

Als mensen flink honger hebben. 
Een paar middelen ertegen zijn: 
Rauwe wortel kauwen. de vezels geven in de maag een vol gevoel. 
Soja of amandelmelk drinken. 
Of noten eten. (ongezouten) 
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Radio activiteit 

Als er kerncentrales zijn die afval lekken, of regio’s waar het in de natuur 
voorkomt. 
Een goed middel ertegen is: 
Planten van het type lupine op de plaats zaaien, 
Na het groot worden van de planten, als het zaad heeft gedragen, maaien. 
En een aantal jaren laten staan. 
De lupine neemt de straling op en neutraliseert het. 
Werkt het niet, schaadt het ook niet. 
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Roken en nicotine 

Een goed geneesmiddel tegen roken is: 
Elke keer als je trek hebt in een sigaret een glas kaneelthee drinken, of kauwen 
op een kaneelstokje. 
Kaneelthee maken door een stokje gedurende 15 minuten te koken in water. 
Het water kan je als thee drinken. 
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Nawoord 

 

Alle lezers die veel of weinig hebben gelezen, 

Hopende een bron van wijsheid gevonden. 

Geloof dat alles mogelijk is wat meewerkt ten goede aan de welvaart in onze 

samenleving. 

Hoop dat ieder mens een vonk of een lichtende bron van goedheid draagt en 

op een zeker moment  aan het daglicht toevoegt. 

Moge oorlog en haat in de toekomst een reden zijn om gezondheid, geluk en 

vrede te dienen. 

Als mensen elkaar ontmoeten, vinden zij een sprankje bewustzijn dat van 

moment tot moment schouwt en de ander herkent als een broeder of zuster 

van onze mensheid. 

Het boek dat deze woorden bevat moge tot nut zijn voor het algemeen. 

Moge de Lezer aandacht van de Almacht of goddelijke bron verkrijgen. 

 

Goede en Warme groet, 

 

Bastiaan Oostendorp 


