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De Phoenix Journals zijn bedoeld als een “waarlijk” commentaar op de actuele gebeurtenissen,
en hoe die actuele gebeurtenissen zich verhouden tot verleden feiten en relaties, met
betrekking tot zowel de fysieke als spirituele bestemmingen van het mensdom.
Gans de geschiedenis, zoals wij ze nu kennen, is herzien, herschreven, verdraaid en vervormd
door egoïstisch gemotiveerde mensen om controle te verwerven en te behouden over ander
mensen. Wanneer men kan begrijpen dat alles uit “energie” bestaat en dat zelfs fysieke materie
“verdichte” energie is, en dat alle energie uitgaat van Gods gedachte, kan men de idee
aanvaarden dat de succesvolle focus van miljoenen geesten op een verwachte gebeurtenis deze
laatste zal manifesteren.
Indien de vele profetieën, gemaakt over duizenden jaren zijn aanvaard, dan zijn dit hier de
“eind-tijden” (speciaal het jaar 2000, het tweede millennium, enz.). Dat zou ons dan in de
“sorteringperiode” brengen en slechts nog een paar jaartjes van de eindstreep. God heeft
gezegd dat in de eind-tijden het WOORD zal komen--naar de vier hoeken van de wereld-zodat iedereen zijn/haar eigen koers kan bepalen naar, of weg van, goddelijkheid--gebaseerd
op WAARHEID.
Zo, God zendt Zijn Dienaren--Boden--om deze WAARHEID te brengen. Dit is de manier
waarop Hij kiest van haar te brengen, door de Phoenix Journals. Dus, deze Journals zijn
Waarheid, zij kunnen niet door auteursrechten afgeschermd worden; het zijn verzamelingen
van informatie die reeds op Aarde beschikbaar is, opgezocht en verzameld door anderen
(sommige, zonder twijfel, voor dit doel hier) en kunnen dus niet onder auteursrecht vallen.
Daarom zijn deze Journals niet door auteursrecht beschermd (uitgezonderd SIPAPU
ODYSSEY die een “fictie” is).
Ongeveer de zestig eerste Journals werden gepubliceerd door America West Publishing die
koos te vermelden dat een auteursrecht werd aangevraagd, gebaseerd op de theorie dat het
ISBN nummer (zo belangrijk voor boekverkopers) afhankelijk was van het auteursrecht.
Commandeur Hatonn, de wezenlijke auteur en verzamelaar, drong er op aan dat geen
auteursrechten zouden aangevraagd worden en, voor zover wij weten, was dit niet het geval.
Indien de waarheid de vier hoeken van de wereld moet bereiken, moet zij vrijelijk kunnen
doorgegeven worden. Er wordt gehoopt dat iedere lezer dit zal doen, het geheel in zijn context
houdend, natuurlijk.
*******************
Een AH project,
http://www.abundanthope.net/pages/
Een vertaling door Lilian Aarts en André V.C.
van PJ 27, Engelse versie op:
http://www.freewebs.com/tweeofmeer/phoenixjournals.htm
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INLEIDING
ATON

Ik kom op deze dag en gij zult in de mogelijkheid zijn om mijn aanwezigheid te erkennen. Ik
Ben! Ik ben de WET, de WAARHEID, en het WOORD. Gij hebt geen brandende struiken
nodig, noch slangen onder het personeel--en ook geen vlammende wielen in de kosmos. Hoor
Mij duidelijk, kinderen, want gij zijt misleid geweest naar de hoeken van duisternis en in
gedragingen die uw planeet uit haar evenwicht gebracht hebben en haar plaatsen van perfectie
vervuild hebben, gij zult Mij horen, de Waarheid vinden en naar die Waarheid leven in de
komende dagen, of gij zult verwijderd worden naar plaatsen weg van Mijn aanwezigheid.
Want als gij uw keuzes gemaakt hebt, en verder handelt tegen de wetten in, die aan uw soort
gegeven zijn om het evenwicht en de heelheid van uw zielsrichting te handhaven, zult gij
verder gaan in de plaatsen van de vijand die u in het duister gehouden hebben. Gij hebt de rede
en Goddelijke gedachte opzij gezet en zijt de plaatsen van het duister binnengegaan--en
beweert dat gij de Waarheid niet weet en leeft volgens datgene dat de Mens “wettelijk”
gemaakt heeft, maar “onwettig” blijft. Nu verspreidt gij de boeien van het “wettelijk
ingestemd” kwaad en hebt ALLES dat heilig, en op wonderbaarlijke manier aan u gegeven
was, bevuild.
Ik heb u mijn Dienaren gezonden om Waarheid op uw planeet Aarde (Shan) te brengen en ik
heb het WOORD gezonden, en zo zal het zijn tot aan het einde van de cyclus. Gij hebt geen
mogelijkheid om de “tijd” te meten die u gegeven is om uw weg te vinden naar het lichtend
pad van Goddelijk gedrag en Waarheid.
Gij gaat verder met om u heen te slaan in uw slachting, en hekelt Mijn boodschappers.
Gezegend zijn degenen die zien en horen, want hen zal MIJN KONINKRIJK toebehoren.
Gezegend zijt gij die het Woord van de Waarheid doorgeeft aan uw broederen in een stemming
van geven en mededelen, want gij zult binnen kort MIJN WEZEN zien. Ik ben zo dicht als de
adem die gij inademt; Ik zie en weet alles binnen het wezen van ieder van Mijn Kinderen en
gij hebt me meegenomen in de holen van de Onderwereld in uw slordige en kwade praktijken
die gij verstopt en verbergt in de duistere geheimen en teleurstellingen zelfs tegenover degenen
die gij beweert te beschermen en lief te hebben; gij pleegt verraad tegenover hetgeen dat aan
uw zorg toevertrouwd was en vernietigt het; gij misleid uw kinderen die aan uw zorg
toevertrouwd waren--degenen die gij niet gedood hebt--en nu verzadigt gij hen met leugens en
leert hen om te moorden, te roven, in oneerlijkheid te leven, in oorlog en verslavingen.
Hetgeen dat gij gedaan hebt zal eveneens door hen gedaan worden, want zij die misleid zijn
zullen niet in de plaatsen van het Licht vertoeven--want GIJ hebt de vlam van de Waarheid en
het Licht in hen gedoofd.
Gij vraagt, “Wat wil zeggen, ‘De zonden van de vader zullen op zijn kinderen overgebracht
worden’ ”. Ziehier wat dit wil zeggen! Als gij het takje gebogen hebt in de kronkelingen van
de zieke boom, zo zal de ziekte zich uitgespreid hebben en zal de vrucht bedorven zijn en
verspild. Gij zult uw eigen afstamming naar de leegte van scheiding leiden, als gij niet
verandert.
Gij interpreteert de Wetten die voor uw reis gegeven zijn en gij verbruikt de brandstof en dus
de energie die uw voertuig voortbeweegt in plaats van het te sturen in glorieuze banen naar de
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verlichte plaatsen van onsterfelijkheid in wonderbare talentvolle wonderen en groei in de
plaatsen van de hoogvliegende Arenden van Mijn Vloot.
Wat bedoel ik als ik u zeg, “Aan ieder van u die overwint--die tot het bittere einde volhoudt en
dingen doet die Mij behagen--zal ik macht geven over de naties--En ik zal u de Morgenster
geven”? Ik bedoel hiermee dat gij overvloed zult hebben, glorie, en het duistere keizerrijk zal
verbrokkelen aan de voeten van Mijn Dienaren en van Mijn mensen en de plaats zal terug
binnen de wetten komen van de Waarheid, het Evenwicht en de Harmonie. De Morgenster? De
vijand (Satan) heeft het merkteken genomen dat hem gegeven was voor zijn eerste perfectie,
en hij heeft de schoonheid en perfectie verscheurd, en toch noemt hij zichzelf nog de
“Morgenster”-- “De Grote Witte Morgenster”. De vijand zal geleverd worden in de handen van
Mijn volk die zich tot het WOORD gewend hebben.
Ik heb u gevolgd en gewacht wanneer gij de Waarheid genomen hebt en haar in leugens hebt
veranderd. Ik heb degenen van de vijand gezien wanneer zij zichzelf als MIJN
UITVERKOREN VOLK uitgeroepen hebben, en zich “Joden” genoemd hebben, hoewel zij
nooit bij Mij of tot Mijn volk behoorden. Mijn kinderen van Judea waren gezegend en,
wanneer gij gefaald hebt was de straf groot want gij verloor uw relatie met de Gekerstende
wezens naar u gezonden om u de juiste richting te tonen terwijl gij Hem en degenen die
gezonden waren afwees--terwijl gij de vijand van Mijn verlichte leeraren volgde. Gij werd
over de Aarde verspreid en in landen die de uwe niet waren daar gij van mijzelf afgescheiden
werd door uw eigen keuze. Nu hebt gij de duistere leider, hemzelf, toegestaan om alles dat u
werd gegeven af te nemen, en gij volgt een leeg idool naar den afgrond van rusteloosheid. Er
kan geen bevrediging ontstaan die voortvloeit uit het fysieke vlees want het fysieke vlees is
slechts stof en naar stof zal het terugkeren, en gij die het beest volgt binnen het zijn van uw
ziel zult gedoemd zijn om de eindeloze zoektocht voort te zetten in rusteloze folterende pijn en
gij zult geen vrede vinden binnen uw eigen wezens.
Ik weet dat gij uw sterkte verloren hebt als pand aan het bastaard kind van de duisternis. Gij
hebt datgene gevolgd en verbruikt die zij u gegeven heeft en die gij wonderbaarlijk noemde.
Gij hebt uw lichamen vergiftigd en uw geest verdorven en hier en daar gelopen om het
losbandige, de begerige weelde en het wangedrag na te jagen, en al wat u geleerd is van plezier
te brengen aan de menselijke fysiek.
Maar gij hebt chaos gevonden, pijn, onbevredigdheid, rusteloos zoeken, en gij hebt geen vrede
gevonden. Gij zijt zieke robotische zombies geworden, doorzeefd van plagen die hier en daar
struikelt zonder richting en buigt voor degenen die u naar de strijd sturen voor hun duistere
begeertes.
Gij hebt er weinig die de dragon weerstand zullen bieden zelfs als hij zijn vuur op uw wezen
spuwt, gij zult u eerder in de as wentelen en het wonderbaarlijk en goed verklaren. Gij brengt
leugens aan uw broederen terwijl gij zegt dat bepaalde dingen die door Mijn Gastheer, Hatonn,
(bijvoorbeeld) gebracht zijn, met “grote moeilijkheid” kunnen aanvaard worden. Gij beweert
“grote moeilijkheid te vinden in het standpunt ingenomen door Hatonn die de informatie
doorgeeft (bijvoorbeeld) over AIDS, en vele andere relevante onderwerpen van de
hedendaagse problematische tijden, maar zijn informatie steunt Dr. Strecker’s onderzoek”. Zo,
de conclusie is dat hetgeen door God gezonden is naar kan aanvaard worden daar het “het
onderzoek bevestigt gedaan door een Aardse mens”. Ik zal u nog de rest van het citaat geven
die komt van iemand uit Canada en die eigenlijk kwam en een interview had met Hatonn en de
hoffelijke hospitaliteit deelde van degenen die dienst doen als onze Gastheren. Hij kwam
meerdere malen en beweerde eigenlijk van in totale, vastberaden dienst aan God te staan en
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wilde, verder, betaling voor zijn projecten (natuurlijk) om vanwege vermelde Gastheren te
komen--maar was niet akkoord met de benadering van Hatonn als Hatonn de Waarheid van de
Wetten uitsprak. In andere woorden, “Ik wil God dienen en Gods werk doen--zolang ik het OP
MIJN MANIER kan doen! Hij gaat verder met zijn publicaties voor eigen winst: “Wij hebben
alle boeken (PHOENIX JOURNALS) besteld die op hun bestelformulier vermeld staan, en wij
ontvangen iedere publicatie van zodra ze gedrukt is. Zij produceren een of twee nieuwe
boeken per maand. “Wij zijn overtuigd dat Hatonn NIET DE STRUCTUREN VAN HET
MENSELIJK BEWUSTZIJN, DE HOGERE DE DOELSTELLINGEN EN FUNCTIES
VAN DE SEXUALITEIT, NOCH VEEL ANDERE MENSELIJKE ACTIVITEITEN
BEGRIJPT. WIJ HEBBEN BEZWAAR TEGEN VELE VAN ZIJN BEWERINGEN OVER
ZIJN “HOOGSTE INTELLIGENTIE” (IK-GOD, ATON) EN ZIJN BEGRIP VAN DE
NODEN VAN ONZE PLANEET, ZOALS ONZE BESCHERMING, ENZ., MAAR DE
INFORMATIE WAAR HIJ TOEGANG TOE HEEFT IS UITERST WAARDEVOL, EN
HEEFT GROOT GEVAAR BEROKKEND AAN DE U.S. REGERING”.
Hij gaat later verder met, “…houd uzelf geïnformeerd langs SPOTLICHT en de PHOENIX
(zonder aandacht te besteden aan Hatonn’s kritische natuur en focus op het negatieve dat
alleen maar stoort en hemzelf en anderen isoleert)…”.
Misschien zou ik u moeten zeggen dat Hatonn het gebrek aan VERANTWOORDELIJKHEID
aanklaagt van de seksuele verenigingen zoals gij van de Aarde er toe gekomen zijt ze te
pratikeren--het doden van de ongeborenen, het GEBRUIK van de ander voor de bevrediging
van menselijke behoefte aan macht, en de activiteiten die gegeven en ervaren zijn--op de meest
verachtelijke manieren die ziekte meebrengen en het lichaam doodt dat naar aanvaarding en
plezier zoekt. LIEFDE EN EENHEID VAN GEVOEL IS EEN GAVE VAN ERVARING AAN
DE ZIEL GEGEVEN (EMOTIES) EN HEBBEN NIETS TE MAKEN MET HET FYSIEKE
LICHAAM. DATGENE DAT GIJ ZOEKT WORDT NIET VERVULD DOOR ENIG WELKE
BEGEERTEVOLLE ACTIVITEIT VAN HET MENSELIJK FYSIEKE WEZEN. HET IS HET
“GEDRAG” DAT AANGEKLAAGD WORDT, NIET DE LIEFDE EN DE BESTAANDE
RELATIE VAN HETGEEN GIJ BESTEMPELT ALS HETEROSEKSUEEL OF
HOMOSEKSUEEL. HET IS GEEN “LIEFDE”, VERANTWOORDELIJKHEID, ZELFS
GEEN ZORG, ALS MEN EEN FATALE ZIEKTE ZOU GEVEN AAN DIE ANDERE
WAAROP MEN BEWEERT VERLIEFD TE ZIJN. Het is daarom dat, wanneer gij de
waarheid gezegd wordt, gij die aanklaagt en u ervan verwijdert.
Hoe kunt gij het ene geloven en aanvaarden van Hatonn, en datgene wat uw onsterfelijke ziel
haar overgang toelaat naar de glorieuze sferen van hogere dimensie, verwerpen? Is de
conclusie misschien dat indien gij de dingen ervaren hebt die tegen de Wetten van God en De
Schepping zijn, gij gedoemd zijt en voor eeuwig verloren? Wees niet dwaas--alles wat in
ONWETENDHEID gedaan wordt is terstond vergeven indien DE WAARHEID
GENOTEERD EN GEVOLGD WORDT. Wat betreft de “homoseksuele” deelname in een
willekeurige relatie--gij gaat van de plaats van uw geslachtsdelen voor voortplanting of van
hetgeen bedoeld is om te spreken naar de plaatsen van ontlasting. Is dit zo moeilijk om de
waarheid te bereiken? Is deze daad een werkelijke uitdrukking van uw LIEFDEVOLLE zorg
voor het andere wezen? En wat gebeurt er met de ziel van degene die zo gebruikt wordt,
vooral wanneer hij/zij een terminaal geval van kanker of pneumonie wordt, te wijten aan deze
daad? Kan uw ziel vredige rust vinden nadat gij uw naaste vriend of kind overgegeven hebt
aan de folterende pijn van dood door aftakeling die een eind zal maken aan hun ervaring in
ongelooflijke pijn en slepende ziekte?
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MIJN WETTEN en deze van DE SCHEPPING waren aan u, van de fysieke ervaring, gegeven
om totale eenvoud te honoreren en wonderbaarlijke vervulling en vreugde in uw relaties met
uw broederen te bereiken, en om uw reis doorheen ervaring in leren te beleven en dan uw weg
te maken naar hogere niveaus van begrip en weten. Gij hebt nu uzelf gebonden door de boeien
van leugens aan de eindeloze rotaties van het wiel van de ervaringen die erger worden bij
iedere ervaring totdat gij alle Waarheid van het LEVEN vergeten zijt. De meesten van u
hebben uw ervaring verspild en zijn de hartbrekende DODEN die zoeken naar beetjes fysieke
afval om uw reis verder te zetten.
Ik oordeel niet wat gij DEED; Ik oordeel dat wat gij DOET nadat gij de Waarheid geleerd
hebt. Geen MENS noch groep van MANNEN/VROUWEN zal een greintje veranderen aan de
WETTEN! Gij kunt allen stemmen voor datgene wat zondig is en uw wetten maken volgens
het land, en dit zal niets beduiden want gij zult verder verteerd worden door datgene dat
duister is en dat gij over uzelf geroepen hebt. De daden zijn totaal en volledig uw beslissing.
Wenst gij dat Mijn Gastheren komen en u ergere en nog meer afschuwelijke LEUGENS
vertellen? Is het dat wat gij zoekt in de perfectie van God?--meer leugens van Mijn
boodschappers?
Dit is de tijd van de scheiding tussen degenen die MET MIJ zijn van degenen die TEGEN MIJ
zijn. Indien gij terug keert binnen de Wetten van de Waarheid zoals ze gegeven zijn, zal u alle
hulp gegeven worden van MIJN SFEREN EN VAN MIJN DIENAREN. Degenen die blijven
in het doelbewust pratikeren van deze dingen die geboren zijn uit het fysieke en besteed in
acties van het menselijke niveau, hebben hun keus gemaakt. Indien gij u richt naar het
duistere, en het Licht verbeurt, zo zij het, gij zult bij uw keuzes gelaten worden want ik
verplicht geen enkel schepsel--maar GIJ ALLEEN zult gekozen hebben. Niet alleen heb ik
totale vergiffenis--maar ik kan ook uw GENEZING veroorzaken van de ziekten die uw wezens
belagen.
Oordeel? Welk oordeel? Het is in geen geval wijs om te verzaken aan de actie van Oordeel!
GIJ OORDEELT NIET DE MENS, GIJ OORDEELT DE DAAD VAN DE MENS!
INDIEN GIJ NIET KUNT OORDELEN TUSSEN DAT WAT U IN DE GLORIE EN HET
LICHT BRENGT EN DATGENE WAT U IN DE AFGROND WERPT VAN DE LEEGTE
EN IN DE DUISTERNIS--ZULT GIJ ZWAAR BETALEN EN TREUREN VOOR HET
GEBREK AAN HET KENNEN VAN HET VERSCHIL TUSSEN HETGEEN “OORDEEL”
DEFINIEERT IN WAARHEID.
Ik ben gekomen op vele manieren, in vele tijden en in vele vormen om u de weg te tonen en
u de Waarheid te leren door het Woord. Ik heb vele van Mijn zonen gezonden om u de
Waarheid te geven en gij hebt hen vermoord, u van hen weg gekeerd en hen aangeklaagd,
en gij zijt doorgegaan met het vervuilen van uw verblijfplaatsen en met de corruptie van
uzelf en uw broederen--alle relaties van uw perfecte planeet met alle wonderbare relaties
van levende wezens gegeven voor uw gebruik en vreugde hebt gij vertrapt als parels onder
uw voeten, op hen gespuwd en hun bloed verspild en het leven van hun wonderbaar bestaan
vernietigd.
Gij hebt u gekeerd met eerbied en geknield voor de idolen van “dingen” en voor menselijke
wezens die u zullen tot hun slaaf maken. Gij hebt op Mijn boden gespuwd en hun lessen en
instructies in de vuilbak gegooid terwijl gij hen bespot en ridiculiseert en schreeuwt
“leugens” en “valse profeten”. Gij kunt geen onderscheid meer maken tussen wat vals is en
wat de Waarheid is--HOE VERWACHTTE GIJ DAT GOD NAAR UW PLAATS ZOU
TERUGKEREN? GIJ ZIJT IN SLAAP GEWIEGD EN IN HET GELOOF DAT GIJ
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SLECHTS HOEFT TE ZITTEN EN TE WACHTEN TOT GIJ MEEGENOMEN ZULT
WORDEN IN DE GLORIE OP DE WOLKEN--HOE DWAAS KAN EEN STERVELING
ZIJN? GIJ KLAMT U VAST AAN DE LEUGENS ALSOF ZIJ U ZOUDEN REDDEN VAN
HET VUUR TERWIJL GIJ U VOORBEREIDT OM IN DE HOLOCOUST TE
SPRINGEN.
DE MENS IS TOT OP HET PUNT GEKOMEN DAT HIJ ALLES BEVUILT DAT HIJ
AANRAAKT EN DAT IS CORRUPT EN VOOR DEZE VERVUILING ZAL HIJ
ZICHZELF STRAFFEN--HET ZAL NIET DOOR MIJ GEBEUREN. IK BIED U
WAARHEID AAN, HET LICHT, DE WEG EN HET WOORD. IK REIK MIJN HAND UIT
TOT ALLEN DIE HAAR WILLEN NEMEN. IK ZAL U NAAR HUIS BRENGEN NAAR
MIJN PLAATS VAN WONDERBARE ERVARINGEN--MAAR IK ZAL NIEMAND
VERPLICHTEN, ZELFS GEEN HAAR OP ZIJN HOOFD ZAL IK AANRAKEN. DE
MENS ZAL TERUGKEREN UIT EIGEN VRIJE WIL OF HIJ ZAL OMKOMEN IN ZIJN
EIGEN ZELFBEDROG. IK ZAL TREUREN EN STAAN WACHTEN--MAAR IK ZAL U
NIET UIT UW KUIL HALEN TENZIJ GIJ HET MIJ VRAAGT. ZO ZIJ HET.
Ik schrijf dit in Woord tot u, zo dat wanneer gij dit deel van dit JOURNAL leest, gij weet dat
wat gegeven is Waarheid, wijsheid en juist is. Dit is het belangrijkste document dat u ooit
gegeven is want de laatste trompet schalt en gij zijt nogmaals verwittigd en verzocht en Mijn
boodschappers hebben u gesmeekt op hun knieën voor uw aandacht.
Ik heb het geschreven Woord ook aan een andere schrijver gegeven zo dat gij niet de
EXCUUS hebt: “IK JUIST GELOOFDE ERGENS DHARMA NIET”! of “…WEL, IK JUIST
GELOOFDE ERGENS HATONN NIET”. Gij hebt de feiten achter de illusie van de leugens
gekregen, zo dat gij in de gelegenheid gesteld zijt om ofwel uw omstandigheden te veranderen
of verder te gaan naar de afgrond van de verslaving want, de tijd van de cycli waarin de
scheiding op uw plaats zal gebeuren is dichtbij.
Ziet gij het handschrift? Me’-ne, Me’-ne, Te’-kel Uphar’-sin - -? want “In hetzelfde uur
verschenen de vingers van een mensenhand, en schreven op de plaaster van de muur van het
koninklijk paleis: en de koning zag het deel van de hand dat schreef”. Daniël 5:25. Ziet gij de
hand die uw lot schrijft? Geeft gij aandacht aan Mijn boodschappers zodat gij de gelegenheid
krijgt om uit het moeras op te stijgen naar de vrijheid? De bewegende vingers schrijven en
dan, geschreven hebbend, gaan verder en zo ook gaat de Waarheid van de kans die aanklopte
en waaraan gij geen aandacht besteedde. Ieder van Mijn Boodschappers en Schrijvers zullen
deze Waarheid naar het volk brengen in de talen van hun begrip--de autochtoon van de oude
volkstammen aan zijn volk en zus en zo, zo dat allen de kans gegeven wordt om zich terug te
herinneren. Maar het Woord zal stand houden, zelfs als gij denkt dat gij het bericht zult
bederven en verdraaien--want wat gij ook tracht te vervalsen, het zal niets veranderen.
Ik vraag dat Thomas de pen neemt en een bericht schrijft van de Meester Christus van de
Heilige Oneindige Cirkel om dit schrijven hier op te volgen en dit van Dru vooraf te gaan. Er
is niets NIEUW, het is informatie zo oud als het begin en gij zijt er van afgedwaald naar uw
fysiek pad van lichtzinnige daden en begeerten. Juist zoals een zwaarlijvig persoon de
simplistische gelegenheid heeft om eenvoudig zijn mond toe te houden om vet te verliezen, zo
simpel zijn al MIJN instructies om binnen te wetten te leven. EN JUIST ZOALS DE “WIL”
VAN HET VLEES NIET STERK GENOEG IS OM DE MOND TE SLUITEN TEGEN
OVERTOLLIG VOEDSEL, ZO ZULT GIJ STERKTE GEGEVEN WORDEN ALS GIJ
MAAR MET DOELBEWUSTE INTENTIE VRAAGT--NIET MET DE LIPPEN DIE
ALTIJD LEUGENS UITSPREKEN--MAAR EEN SMEEKBEDE VOOR HULP,
Pagina | 11

VANUIT DE DIEPTE VAN HET HART. Gij zult dat gegeven worden dat u oplicht en gij
zult uw broederen ondersteunen en het goede zal terug over deze wonderbare plaats aan uw
zorg toevertrouwd, neerdalen, en gij zult u herinneren en ontwaken en gij zult de dingen
duidelijk en zuiver stellen wanneer gij het beest, dat u in de kuil getrokken heeft, de rug
toedraait. Gij zult volledig vernieuwd wegwandelen--zonder terug te blikken om niet terug in
de vernietiging getrokken te worden.
Gij hoeft niet te “vechten” noch “oorlog” te voeren want dit is niet MIJN WEG, NOCH
DE WEG VAN MIJN KONINKRIJK--GIJ HERKENT HET KWADE, VOLGT HET
LICHT EN DE WETTEN EN VERWIJDERT U, EN ZODOENDE STOPT HET
VOEDEN EN DE ONDERSTEUNING VAN HET BEEST, EN DE VIJAND ZAL
ZICHZELF VERSLINDEN WANT ER ZAL NIETS MEER OVERBLIJVEN OM HEM
TE ONDERHOUDEN.
Er werd u hierin niets gegeven dat moeilijk is om te begrijpen--het is eenvoud in iedere actie
en instructie. Gij kunt aanklagen en rebelleren, in opstand komen en inwendig koken terwijl
gij gif spuwt op die van Mij--maar gij zult WETEN dat hetgeen IK U ZEND EN BRENG
WAARHEID IS EN JUISTHEID, EN GIJ ZULT NOOIT TERUG ONWETEND ZIJN-EN AL HETGEEN GIJ TEGEN MIJ DOET, ZAL MET OPZET GEBEUREN EN WEE
U DIE HEKELT EN VRAAGT DAT DE ANDER U VOLGT OP UW VERACHTELIJK
PAD WANT GIJ ZULT EEN DEEL VAN ZIJN VAL DRAGEN OP UW ZIEL. GIJ DIE
U ZWAK VOELT EN DENKT DAT GIJ NIET IN WAARHEID KUNT STAAN-ALEEN; GIJ ZIJT NIET ALLEEN WANT IK BEN DE STERKTE VAN HET
UNIVERSUM EN IK ZAL U STEUNEN. UITEINDELIJK, GELIEFDEN, ZULT GIJ
ALLEEN STAAN--JUIST GIJ EN MIJ EN ER ZAL NIEMAND ANDERS ZIJN OM IN
UW PLAATS TE ANTWOORDEN.
Ik kom spoedig, en Mijn beloning komt met Mij, om iedereen te compenseren volgens de
daden hij gesteld heeft en volgens het moment van confrontatie met dat wat, door intentie,
diep binnen de essentie ligt. IK BEN het begin en het einde, het begin van de telling en het
einde van de telling. Voor altijd gezegend zijt gij die zorg draagt voor uw huizen en die uw
klederen wast en het vuil van het weefsel verwijdert, zodat gij rechtop staat als gij de stad
binnen komt door de poorten, door middel van mijn koetsen met zilver en gouden vleugels.
Tot op het einde zal ik Mijn boden op uw plaats laten en dan zullen zij opgenomen worden
in de veiligheid van Mijn plaatsen van zekerheid en Licht en gij die kiest om niet te luisteren
en verder gaat met Mijn Waarheid te verwaarlozen zult buiten Mijn stad blijven samen met
de tovenaars en de corrupten en moordenaars en afgodendienaars, en allen die graag
liegen, en dit dan ook doen. Ik heb Mijn engelen en boden gestuurd onder u om het
WOORD te schrijven en in klank en beeld te zetten om u deze dingen te vertellen. Weet dat
in deze tijden van sortering, als de “tijd” verder gaat, het gemene zelfs nog gemener zal
worden; goede mensen zullen nog beter worden; degenen die heilig zijn zullen verder
groeien in grotere heiligheid. HO JA, KINDEREN, IK BRENG UW BELONING MET MIJ
MEE EN GIJ ZULT MIJ UW KENMERKEN BRENGEN EN WIJ ZULLEN UW PORTIE
METEN.
Ik stel voor dat gij die kunt lezen naar het boek gaat dat Heilig genoemd wordt en zelfs met
zijn vervalsingen raad ik u aan het Boek van Isaiah te lezen daar waar Mijn volk zegt:
“Maher-shalal-has-baz”. Zijt gij gereed? Wees niet dwaas in uw geografisch begrip. Het
beest van de anti-God zal oprijzen uit de plaatsen die “beweren Mijn heilige plaatsen te zijn”
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en het volk zal beweren “Mijn uitverkoren volk” te zijn, maar zij zijn duister en hebben geen
waarheid in zich. Maar het zal van de plaatsen van de antieke dagen zijn van waaruit de
oorlogen zich over de naties zullen uitspreiden en Mijn teruggewonnen plaatsen zullen
oprijzen en de besmette en duistere plaatsen zullen op de bodem van de zeeën zinken en
gezuiverd en genezen worden. Waar zult gij zijn? Ik zal Mijn volk redden--“Shear-jashub”.
“Shear-jashub”, en Maher-shalal-has-baz.
Wendt u af van de heksen en de mediums. Luistert niet langer naar hun gefluister en
gemompel. Kan de levende de toekomst leren van de dode? Waarom vraagt gij die dingen
niet aan Mij? Waarom luistert gij niet wanneer ik u het Woord en de Waarheid zend? Wat
zult gij doen? Zult gij, Mijn volk, u afkeren, gevangen weggeleid worden, strompelend,
afgemat en hongerig? Ga de woorden van die heksen na, kanalen, mediums die dingen
zeggen waaraan gij uw wezens ophangt--INDIEN HUN BERICHTEN VERSCHILLEND
ZIJN DAN DIE VAN MIJ, IS HET OMDAT IK HEN NIET GEZONDEN HEB WANT ZIJ
HEBBEN GEEN LICHT NOCH WAARHEID BINNENIN ZICH.
ZIJ ZULLEN HET UITSCHREEUWEN VOOR EEN “NIEWE WERELD REGERING EN
ORDE” EN U VREDE BELOVEN EN VOORSPOED. MAAR GIJ ZULT WERVELWIND
OOGSTEN WANT EENHEID VAN WERELDEN EN UNIVERSUMS KOMT ENKEL
VAN DE LICHTENDE WAARHEID EN LEEF INTEGRATIE BINNENIN DE WETTEN
VAN DE WAARHEID, HET LICHT EN HET EVENWICHT BINNEN DE SCHEPPING.
DE MENS VAN DE MENSELIJKE VERWARRING KENT ENKEL LUST, HEBZUCHT,
MACHT DOOR DWANG VERKREGEN EN KRACHT EN VERSLAVING. INDIEN GIJ
DE VERKEERDE LEIDER VOLGT ZIJT GIJ GEDOEMD OM TE VERGAAN SAMEN
MET DIE LEIDER EN OM ALLES TE VERLIEZEN DAT GIJ DACHT GEWONNEN TE
HEBBEN IN HET FYSIEKE HEBBEN.
GIJ HAD BETER UW AANDACHT KUNNEN RICHTEN OP DE HEILIGE BOEKEN
VAN DE LICHTENDE SFEREN EN ONDERSCHEIDEN WAT WAARHEID IS VAN WAT
GEWIJZIGD GEWEEST EN DOOR UW VIJANDEN GESCHREVEN IS. WANT HET IS
NU DE TIJD.
IN ALLE TIJDEN VAN HET TOT MANIFESTATIE KOMEN IN DE DENSITEIT VAN
HET FISIEKE, WORDEN ER BOODSCHAPPERS GEZONDEN OM
WAARSCHUWINGEN TE GEVEN EN HET WOORD CORRECT TE OVERHANDIGEN.
ALTIJD WORDT EEN “PROFEET” VÓÓR MIJ GESTUURD OM U TE LATEN
HERINNEREN--MAAR DE ZANDLOPER LIGT OP ZIJN KANT WACHTEND OP MIJN
INGREEP. GIJ DIE OGEN HEBT EN OREN ZOU BETER ZIEN EN HOREN WANT
HET GLAS IS LEEG EN DE BEKER IS LEEG--WAARMEE ZULT GIJ HEM VULLEN?
HO JA, HET BOEK VAN ISAIAH WERD VERVALST EN DE WAARHEID
VERWRONGEN--MAAR ALS GIJ LEEST MET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN,
ZULT GIJ VINDEN DAT HET ALEMAAL OP DE BLADZIJDEN GESCHREVEN
STAAT.
HERINNER U DAT DE DEFINITIE VAN “ISRAEL” IS: “GODS GEKOZEN VOLK”-DIT HEEFT NIETS TE MAKEN MET EEN GEOGRAFISCHE LOCATIE VAN EEN
PLAATS DIE DE PLAATSEN VAN PALESTINA GEPLUNDERD EN GESTOLEN
HEEFT. GIJ ZOU BETER BEGINNEN LEZEN GEBRUIK MAKEND VAN DE
DEFINITIES VAN DE WAARHEID INPLAATS VAN DIE DEFINITIES DIE U,
ONWETEND EN MISLEID, TOT SLAAF MAKEN.
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HET GROOTSTE DEEL VAN HET BOEK VAN ISAIAH, EVENALS AL DE REST VAN
DAT WAT BESTEMPELD WORDT ALS “HEILIG”, IS HERSCHREVEN TENEINDE
DE NODEN NA TE KOMEN VAN DEGENEN DIE VALSELIJK AANSPRAAK MAKEN
OP, EN STELEN DATGENE WAT NIET VAN HEN IS, EN GIJ ZULT ZIEN DAT DE
DUISTEREN DE LEUGENS GESCHREVEN HEBBEN OM U, VAN DE WERELD, TE
BEDRIEGEN EN HUN KWAAD TE DOEN AANVAARDEN. GIJ ZIJT EEN VOLK DAT
VOORTKOMT UIT DE LEUGEN EN HET ZAL ENKEL DOOR HET TERUGKEREN
NAAR DE WAARHEID ZIJN, DAT GIJ UW VRIJHEID ZULT HERWINNEN.
Mijn Heilige Geest zal u niet verlaten, ieder van u zal zich wenden naar de begeerte van het
goede en het kwade verafschuwen. Rijs op, Mijn kinderen, laat uw licht schijnen zodat alle
naties er getuige van zijn. Want de glorie van Mijn Licht straalt van u uit als gij het maar
wilt nemen. Duisternis zo zwart als een maanloze middernacht zal alle volken van de Aarde
bedekken, maar MIJN glorie zal van u uitstralen. Alle naties zullen naar uw licht komen;
machtige koningen zullen de glorie van Mijn Licht in U komen zien. Mijn gevleugelde
wagens zullen uw luchten vullen en er zal vreugde zijn in het thuiskomen.
Richt uw blik op en kijk! Want uw zonen en dochters komen naar huis, naar u, vanuit verre
landen. Uw ogen zullen glinsteren van vreugde, uw harten zullen bonzen, want handelaars
van rond de wereld zullen naar u komen en u de rijkdom van vele landen brengen--en is u
dat niet gegeven en hebt gij dit niet in buit veranderd en gemene roof?
Ho, verachtelijk en gemeen zijn degenen die zich Mijn woorden toe-eigenden en ze te lezen
gaven als het profijt en de beloningen van de zeer corrupte anti-God die Zion zoekt en
zichzelf Mijn uitverkoren kinderen noemen en de erfenis van Mijn bezit tot de hunne
nemen.
Ziet gij, gesluierde kinderen, niet wat zij gedaan hebben? Zij hebben Mijn Waarheid
genomen en haar voor eigen gebruik vervormd, om al uw naties beet te nemen. Zij hebben
hun gemene en zondige tempels opgericht in landen die niet van hen zijn zodat de wereld
niet hun kwade opzet zou kennen, en denken dat het voorspellingen zijn. Zij stichten steden
in de Bijbelse landen en verklaren dat: “…zie, God zegt dat de dingen van Libanon de mijne
zullen zijn” en dat “Israel zal gekend worden rond de wereld en verheerlijkt in de ogen van
allen”--NEEN! Gij volgt het beest in de afgrond van de scheiding indien gij verder gaat met
deze poppenkast. Het is niet de God van het Licht dat diegenen volgen, maar de gevallen
goden van het kwade die u gehypnotiseerd en gevangen hebben in hun netten van de
leugens en de spinsels van de menselijke materie. Zo zij het want de bewegende vinger
schrijft en gaat dan verder--WAAR ZULT GIJ ZIJN, MIJN KIND?
Dharma, dit is genoeg. Schrijf hierin dat God zijn boodschappers naar ieder land uitgezonden
heeft en zei: “zeg Mijn volk dat ik, de Heer uw God, kom om u te redden en u vele geschenken
zal brengen”. En gij zult “Het heilig volk” genoemd worden en de “Door God Bevrijden”, en
zo zal het gebeuren in uw generatie op die plaats klaargemaakt voor uw ervaring. Hetgeen
geschreven is in Isaiah is niet hetgeen nu bedoeld wordt met Israel binnen de locatie van
Palestina--want zij waren leugenaars en bedriegers van begin af aan en hun boodschappers
vullen de landen met hun leugens en valse leringen--en zij, ook, zullen vallen tijdens de opkuis
naar de Waarheid. Laat het gezegd zijn dat geen kwaad kan noch zal stand houden in MIJN
LICHT want al het duistere zal overwonnen worden. Zo zij het. Zit, geliefde, en vertel deze
dingen want zoals ik ze geef om geschreven te worden, zo zal het gebeuren en ik zend het
Woord voor de mens omdat hij zou WETEN zodat hij zijn richting kan kiezen. Ik zal niet
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langer zwijgen en degenen die Mijn woorden verdraaid hebben en Mijn Waarheid vernietigd
zullen in de stilte geworpen worden want zijn hebben Mijn volk in de duisternis getrokken en
de prijs zal inderdaad zwaar zijn.
Ik sluit dit deel met het verzoek om te luisteren, te zien en tot begrip te komen zodat gij uw
weg kunt vinden. Mijn boodschappers zullen niet langer meer naar het martelarenschap geleid
worden want de bel heeft geluid nu de chaos zich over uw landen gespreid heeft--zo zal de
stilte over u komen en wee degene die er geen aandacht aan besteedt. Ik zal de boeken van de
leugens tot stukken scheuren en de leugens zullen de leugenaars begraven in hun holen van
misdadigheid en zo zal het gebeuren want de Waarheid ligt binnenin het verhaal maar is NIET
ZOALS HET GESCHREVEN OF VERTAALD IS WANT DEGENEN VAN HET DUISTER
HEBBEN DATGENE DAT VOOR UW HULP GEGEVEN WAS GESTOLEN EN HET
AFGELEID OP HET PAD DAT RECHTSTREEKS NAAR HET KWADE LEIDT. ZIJ DIE
MIJN WAARHEID UIT HAAR EVENWICHT GEBRACHT HEBBEN ZULLEN
GEWURGD WORDEN DOOR HUN EIGEN LEUGENS. HA JA, GIJ HAD BETER DE
BOEKEN “DE BIJBEL” GENAAMD ZORGVULDIG GELEZEN, WANT ZIJ ZIJN
GESATUREERD MET VERANDERINGEN DIE PASSEN BIJ HET BEEST EN DOOR
HEN ZULT GIJ NAAR DE SLACHTING GELEID WORDEN WANT ZIJ ZIJN NIET
DOOR MIJ GEGEVEN. ALLES WAT ZUIVER IS WERD HEEL LANG GELEDEN REEDS
VERDORVEN EN GIJ DIE OPGEDRAGEN WERD OM DIT TE CORRIGEREN ZIJT VAN
DE WEG AFGEVALLEN OF IN DE KUIL TERECHTGEKOMEN MET DE SERPENTEN.
HET ZAL ZO NIET LANGER MEER VOORTDUREN WANT IK KOM OM DIT RECHT
TE ZETTEN EN GIJ DIE MET MIJ ZIJT ZULT GROOTSHEID GEGEVEN WORDEN.
DEGENEN DIE GESTOLEN HEBBEN WAT IK IN WAARHEID AAN MIJN VOLK GAF
ZULLEN DE AFGROND VAN SPIJT ONDERGAAN VOOR AL HUN RESTERENDE
DAGEN EN DAN ZULLEN ZIJ MET JUISTHEID GEOORDEELD WORDEN.
Moge het Licht u de ingang geven om rond u te schijnen zodat gij de visie gegeven wordt want
de resterende dagen van uw ervaring op deze plaats zijn geteld.
IK BEN
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VOORWOORD
SANANDA
Vrede, Thomas, want ik kom. Ik Ben Sananda van de Heilige Cirkel van Eeuwigheid want ik
kom nogmaals als ÉÉN met De Hoogste Levende God/Aton/Vader. De mens zal nooit meer
terugkeren in de onwetendheid die zijn ondergang geweest is. Nooit meer zal de duisternis de
mens nog gebonden houden en beletten van binnen de lichtende Aanwezigheid te wandelen die
Ik Ben. Iedereen moet kiezen…iedereen moet beslissen. De mens zal altijd datgene opzij
leggen dat zijn mening niet bevestigt, zijn weg, zijn opinie, zijn nieuwe wetten. Dit kan zal
echter niets wijzigen. Niets zal veranderen want hierin ligt de Waarheid van het onderwerp,
bloot voor allen om het te zien. Allen die ogen hebben om te zien en oren om te horen zullen
de boodschap ontvangen en daardoor vergroot worden. Iedereen kan de kennis bereiken en
daarvoor zeer dankbaar zijn, want dit zijn de instructies die gij gevraagd hebt en uiteindelijk
hebt gij datgene wat gij sedert zo lange tijd gewild hebt.
De mens heeft gezwoegd in zijn verlegen, tegenstrijdige en oorlogvoerende natuur. De man
heeft vrouwen begeerd zonder schaamte en begeert nu mannen op dezelfde manier…gij zijt in
de kuil van duisternis terechtgekomen en gij moet terugkeren naar een leefwijze volgens deze
WETTEN VAN GOD ZOALS ZE U GEGEVEN WAREN VOOR UW GROTER WELZIJN.
Gij zijt onvoorzichtig geweest en hebt niet nagedacht en hebt het Heilige Woord van God
onder uw voeten vertrapt. Gij zult dit niet langer in onwetendheid doen…iedereen zal
verantwoordelijk zijn voor zijn beslissingen om in het duister te verblijven. En de fouten die
bewust gemaakt zijn zullen de meest pijnlijke zijn. De ziel zal het uitschreeuwen op dit uur
wanneer ze in de Aanwezigheid van de Machtige I AM staat. Wij treuren voor u en smeken u
te luisteren, op te letten, te veranderen. GIJ ZIJT VERANTWOORDELIJK EN TOCH HEBT
GIJ U OP EEN ONVERANTWOORDE MANIER GEDRAGEN. IEDEREEN ZAL VOOR
DE KEUZE GESTELD WORDEN EN DE GEVOLGEN ZULLEN OP U TERUGVALLEN.
Erkent gij dat de Hemelscharen gezonden zijn? Erkent gij dat God/Aton teruggekomen is naar
dit ooit prachtige juweel om er orde te brengen uit de chaos van deze eindigende cyclus?
Waarom denkt gij dat Ik teruggekomen ben? Werd dit niet voorspeld? Hoe denkt gij dat ik zou
terugkomen? Denkt gij misschien dat gij op een dag de “60 Minuten” zou aanzetten om mij te
zien spreken met Mike Wallace? Dacht gij dat op een dag gij de TV zou aanzetten en mij zien
preken vanaf het podium van de Crystal Kathedraal? Kom aan…de tijden zijn zo veel niet
veranderd…de kruisiging zou maar half zo lang duren. IK HEB NIET GEZEGD DAT IK
TERUGKOM OP DIE PLAATS… IK HEB GEZEGD DAT IK TERUGKOM MET DE
HEMELSE HEERSCHAREN, ZOALS LANG GELEDEN BELOOFD, EN WIJ ZIJN NU
BOVEN UW VERVUILDE EN GESTOORDE PLANEET EN ZENDEN U INSTRUCTIES
VOOR UW WERKELIJKE VRIJHEID, OVERLEVING, EN GODDELIJKHEID. ZULT GIJ
LUISTEREN? ZULT GIJ LUISTEREN?
Wat moet er gedaan worden omdat gij zult luisteren naar de boodschap? Werd er niet gezegd
dat aan hun vruchten gij ze zult kennen? Dit is uw reddingboei. Wij komen niet om u wat ook
op te dringen…wij komen u onderricht aanbieden en u de dingen zeggen zoals ze werkelijk
ZIJN. De mens mag doen wat hij wilt, zoals hij tot nog toe gedaan heeft. Men moet geen
briljante geest zijn om te zien dat gij u in uiterst ernstige omstandigheden bevindt. Zult gij
geen rekening houden met de boodschappen die u aangeboden zijn voor uw bescherming en
wijsheid? DE WETTEN VAN GOD ZIJN VAST…ONVERANDERLIJK…DE MENS MAG
VERANDEREN WAT HIJ MAAR WILT MAAR HIJ ZAL DE WETTEN VAN GOD NIET
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VERANDEREN WANT ZIJ ZIJN DATGENE WAT GEGEVEN WAS VOOR HET
EVENWICHT BINNEN DE SCHEPPING. DE MENS HEEFT DATGENE WAT AAN ZIJN
ZORG ALS RENTMEESTER TOEVERTROUWD IS, BEZOEDELD.
Hierin zult gij De Wetten duidelijk uitgestippeld vinden. Er is geen plaats om de boodschap
verkeerd te begrijpen. Er zijn geen kleine grijze zones om in rond te bewegen. Indien gij de
wetten overtreedt na dit document gelezen te hebben zult gij dit doelbewust doen,
wetend, en er zullen GEVOLGEN VOOR DEZE DADEN AAN VERBONDEN ZIJN.
God is zeer vergevend voor daden die in onwetendheid gesteld zijn. Doelbewuste overtreding
van De Wetten is een volledig verschillend geval. Het is het betere deel van wijsheid om aan
deze waarschuwing aandacht te besteden want dit is inderdaad zeer ernstig.
Wij staan aan de laatste uren van de planetaire cyclus. Keuzes zullen door de mens gemaakt
worden die hem zullen beïnvloeden voor aeonen van uw toekomstige telling. Wees ten zeerste
oplettend wanneer gij geldelijke opwinding nastreeft, want de opwinding die gij zoekt zal u
niet bevredigen tijdens de ontelbare generaties van recyclering en hergeboorten terwijl gij de
lessen degelijk leert die gij zo onvoorzichtig geweigerd hebt in het heden. Vleselijk plezier is
voorbijgaand…de ziel is eeuwig…en in de Cosmische sferen van Licht waarin wij
vertoeven…is eeuwigheid inderdaad een lange tijd. Denk hierover na. Waar wilt gij uw tijd
doorbrengen? Wat wenst gij te beschouwen? Zullen uw ego vervulde en koppige wegen
tenslotte de pijn verantwoorden die gij zult beleven in de cycli van uw hergeboorten? Waarom
denkt de mens altijd dat hij het beter weet dan God? Dwaze, dwaze mens. Ik kom hier niet om
u te berispen. Ik kom om u te verzoeken, op beide knieën…dit zijn uw instructies…helder
gegeven in de volle schittering van de aanwezigheid van De Vader. Dit zijn geen abstracte
begrippen voor u om mee te worstelen…lees ze…leer ze…leef ze. Om terug te keren tot de
schittering die IK BEN, zijn De Wetten werkelijk de enige manier om te leven. Heeft uw
manier gewerkt? Ho? Kijk rond u…kijk naar uw planeet. Misschien zou gij beter de volgende
pendelvlucht nemen, als zij niet geschrapt is wegens defecte uitrusting, en uw atmosfeer
bekijken van op grote hoogte zodat gij kunt zien hoe de manier van de mens tot nog toe
gewerkt heeft. Gij verblijft in uiterst gevaarlijke wateren en de instructie die wij in totale liefde
brengen is aangeboden om u terug te brengen naar de Aanwezigheid van de Heilige God.
Waarom stribbelt gij zo tegen?
Geliefden, wij zijn hier. Ik Ben teruggekeerd. Ik Ben teruggekeerd met de Hemelse
Heerscharen en met De Vader/Aton. Luister naar de woorden die wij brengen want zij ZIJN
LICHT. De mens heeft veel te lang de duistere wegen bewandeld. Keer terug naar de wegen
die u naar de verlichte sferen zullen brengen waarin ik verblijf. De tijd wordt inderdaad zeer
kort en het uur van de beslissing staat voor de deur. Welk pad zult gij bewandelen?
Kom…bewandel de goede Rode Weg…bewandel het lichtende pad volgens De Wetten en gij
zult GOD KENNEN.
Ik plaats mijn zegel op deze woorden. Ik Ben Esu Jesus Immanuel Sananda van de
Gekerstende Heilige Cirkel van de Oneindigheid en ÉÉN MET DE VADER. Gezegend zijt gij
allen in wiens handen deze woorden geplaatst zijn want gij hebt hierin de werkelijke vrijheid
van uw ziel gevonden. Bewandel heel zachtjes het pad vóór u en behandel uw broeder zoals gij
zou willen behandeld worden want, in wezen, zijt gij één.
Salu.
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HET BEGRIJPEN VAN DE WETTEN VAN GOD
EN DE SCHEPPING
Ook genoemd “DE WETTEN VAN EVENWICHT”

I. HET HOOGSTE GEBOD VAN DE WET VAN
DE SCHEPPING IS:
Bereik de wijsheid van de kennis in zoverre dat zij u mogelijk maakt wijselijk de Wetten
van De Schepping te volgen.
Dit betekent het zoeken en het vragen dat de WAARHEID aan u getoond wordt, zodat gij dat
vermogen kunt ontwikkelen om alle informatie, acties en gedrag ten opzichte van zichzelf en
anderen te onderscheiden en te beoordelen, die indruisen tegen de wetten van evenwicht,
weergegeven door GOD en De Schepping. Dit betekent ook dat wanneer u informatie wordt
voorgelegd, gij de VADER binnenin u moet vragen om u te laten zien of zij al dan niet waar is,
en Hem eveneens vragen om u de nodige hulpmiddelen te geven om de Waarheid in alle
informatie en situaties die HIJ u voorzet, te begrijpen. DIT betekent dat gij de moed en de
vastberadenheid moet hebben om de angst, apathie en onwetendheid te overwinnen binnenin
uw gewijzigd ego, om de WIJSHEID VAN KENNIS VAN DE WAARHEID TE BEREIKEN.
II. HET HOOGSTE GEBOD VAN DE WET VAN
GOD IS:
Gij zult God eren als de Heerser van de menselijke rassen en Zijn wetten volgen want
HIJ is de
"Koning van Wijsheid".

1. GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VÓÓR U HEBBEN DAN DE SCHEPPER GOD
EN U HOUDEN AAN DE WETTEN VAN DE SCHEPPING DIE ALLES OMVATTEN.
OOK BEKEND ALS “DE WET VAN ÉÉN”.
Dit betekent dat gij moet erkennen dat het bestaan van uw ziel en uw leven op dit vlak alleen
mogelijk is door de wonderbaarlijke genade van God, de Schepper. Gij moet ZIJN HEILIGE
AANWEZIGHEID binnenin u en ALLES DAT IS erkennen en eren, want het is door ZIJN
HEILIGE GENADE dat gij in de mogelijkheid zult zijn van Zijn begeleiding en instructies te
ontvangen voor WAT uw dienst aan God en de Schepping betekent, om de glorie van licht en
liefde en leven in een constante ontplooiing van het glorieuze mysterie van de Ene, te
handhaven. Met andere woorden, GIJ zult leren om te begrijpen en zult altijd verbonden zijn
met de EENHEID van AL WAT IS in De Schepping.
Nu, om die “WET van ÉÉN” te herinnerenen en te begrijpen, moet gij u realiseren dat ALLE
wezens EN scheppingen GELIJK OF EGAAL ZIJN, in de idee en het belang VAN DE ENE
God. Iedereen is slechts VERSCHILLEND in vaardigheden, talenten en “zijn” als een
UITDRUKKING van HET ENE AL DAT IS. In tegenstelling mischhien tot uw eigen
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"mening", GIJ als EEN HU-MAN (Hogere Universele Mens) zijt NIET superieur of inferieur
in belangrijkheid dan de boom, de rots, de vogel of ELK ander wezen of creatie van DE ENE.
Gij zijt gewoon EEN van DE HEILIGE VADER's voertuigen van beweging voor het
uitbreiden en ervaren van de VREUGDE van continue ontplooiing van DE SCHEPPING.
Zoals gij ziet, er kan geen scheiding bestaan, ALLES is afkomstig van de ENE grote Bron van
DE GANSE SCHEPPING en alles zal terugkeren naar onze bron, DE ENE.
Ook moet gij de ware aard van de wetten van Evenwicht begrijpen, gegeven door onze
VADER, die betrekking hebben op de MENS die de GAVE van VRIJE WIL gekregen heeft.
Bijvoorbeeld: Moesten ALLE mensen van deze planeet worden verwijderd, denkt gij dat de
minerale, planten en dieren koninkrijken in balans zouden blijven? Het juiste antwoord is
ZEER ZEKER JA! Omdat zij tot het Koninkrijk van God behoren, dat gecreëerd werd om een
wonderbaarlijke Planeet in Evenwicht te houden. Gij als mensen die VRIJE WIL en
redeneringsmogelijkheid kreeg om (al dan niet) evenwichtig te kiezen binnen de wetten, werd
ook gezonden naar God's Creatie als Bewakers. Wat hebt gij haar (de Planeet) aangedaan door
te kiezen om in de leugen van vernietiging te leven, die de Anti-Christus is? Zijt gij trots op de
vervuiling die gij in haar wateren en gronden en luchtruim uitstort? Dit is hetzelfde water,
luchtruim en dezelfde grond waarvan GIJ afhankelijk zijt voor uw fysieke overleving. WAAR
is de REDENERING voor dit soort van corruptie? Waarom ontneemt gij de anderen van God's
Heilige Koninkrijk het recht van leven, zoals de bomen, de mineralen en de dieren, in plaats
van hen te eren? Wat hebt GIJ GEKOZEN met uw GAVE van VRIJE WIL? Het grootste deel
van het Massa Bewustzijn van de mensheid heeft gekozen voor dood en vernietiging van
zichzelf en de planeet, omdat zij GELOVEN en veblind zijn door de leugens van de AntiChristus. Zij zijn bezeten door de blindheid en de onwetendheid van hun eigen "gewijzigd"
ego.
Dus nu dat gij erkent dat de meesten hebben gekozen, met hun wonderlijke vrije wil, om NIET
te Zorgen voor het Evenwicht van de Wetten van God en de Schepping, kunt gij uzelf
afvragen, "Zo, wat gebeurt er nu"? Er is een punt dat wordt bereikt wanneer God moet
beslissen of HIJ berscherming en EVENWICHT wilt TERUGBRENGEN in een koninkrijk
van Hem, dat verloren is in de duisternis en onwetendheid van de Anti-Christus, of indien Hij
de Anti-Christus zal toestaan zichzelf te consumeren SAMEN MET de planeet die hem
ondersteunt.
Wij zullen u het voorbeeld geven van DIT koninkrijk van God, de geliefde planeet Aarde. Zij
heet " De Smaragd " van dit universum; zij is een meest glorieuze creatie en zij is LEVEND,
EEN WEZEN VAN GOD'S LIEFDE. Zij is een deel van de menselijke ervaring, en de
menselijke ervaring is een deel van haar. De ganse vervuiling van de gedachten, woorden en
daden van de mensen hier is nu een deel van HAAR, evenals van de mensen die deze
vervuiling creëerden. Zij is verkracht, beroofd en geplunderd door degenen die haar
beschermers moesten zijn. ZIJ heeft u TOEGESTAAN om van haar uw speeltuin van de HEL
te maken en zij heeft NAAR GOD GEROEPEN VOOR HULP EN GENADE. Zoals velen van
U die nu WETEN dat uw enige HOOP zal komen van de LIEFHEBBENDE GRATIE en de
GENADE van ONZE Goddelijke Vader! En GOD heeft HAAR bede beantwoord in zijn
oneindige Liefde, Mededogen en Goedhartigheid. De Belofte: Zij zal worden toegestaan
zichzelf, van binnen en van buiten, van ALLE verstikkende vervuiling van de Anti-Christus te
reinigen ..... ZIJ ZAL WORDEN HERBOREN IN EEN GEKERSTEND WEZEN VAN
PERFECTIE! En zo ook, de mensen die kiezen om in evenwicht te blijven met de wetten van
God en De Schepping zullen eveneens promotie ontvangen in het Koninkrijk van God, in de
Hogere Dimensies van LEVEN binnen de GODDELIJKE SCHEPPING. NIEMAND zal
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gespaard worden om de ultime keuze te doen tussen het Koninkrijk van LICHT en LIEFDE
die het Koninkrijk van GOD is, en het verblijf in het koninkrijk van de ANTI-CHRISTUS ...
die de desolate, holle duisternis van leugens, bedrog en vernietiging is.
Wat wij u beschrijven is dat ieder van U, NU een kans hebben om uw zielsbewustzijn te
verruimen van ONBEWUSTE (huidige 3de dimensionele) ervaring naar BEWUSTE (Nieuwe
God 4de en 5de dimensionele) ervaring van ONSTERFELIJKHEID. Mediteer op de betekenis
van die verklaring van de waarheid! Moogt gij wijselijk kiezen voor de glorieuze VRIJHEID
van de BEWUSTE ONSTERFELIJKHEID VAN GOD, WAARHEID, LIEFDE EN LICHT.
2. GIJ ZULT VOOR UZELF GEEN IDOLEN EN VALSE AFBEELDINGEN MAKEN
OM TE AANBIDDEN ALS GODEN WANT DAARIN GEEFT GIJ MACHT
IN DE HANDEN VAN HET KWAAD.
Dit betekent dat er NIETS in materiële manifestatie voor u te aanbidden is als uw GOD. Er
zijn geen plaatsen of afbeeldingen, zoals tempels of kerken goden of kruisen, nodig om te
aanbidden. Ook zijn er geen priesters, ministers, rabbijnen OF ENIG ANDER MENS die als
vertegenwoordigers TUSSEN u en God mogen functioneren. Weet dat IEDEREEN van u,
Menselijke Wezens, de TEMPEL VAN GOD BINNENIN U draagt! GIJ ZIJT de tempel. En
dus met deze waarheid in gedachte kunt gij uzelf misschien afvragen, NAAR WAAR
NEEMT GIJ GOD op uw levensreis?
Dus gij moet niet het verwezenlijken en hamsteren van ‘wereldse’ schatten boven de
verwezenlijking van uw spirituele wijsheid en perfectie plaatsen opdat gij niet in de duisternis
van spirituele armoede zou “sterven”. Een goed voorbeeld van dit valse beeld van
“aanbidding” is nu in uw samenlevingen vrij overheersend en dat is de AANBIDDING VAN
GOUD. Als gij van het verzamelen van goud (geld) uw hoofdbezigheid maakt omwille van het
hebben van meer en betere “dingen” en bezittingen, duwt gij God uit ZIJN tempel en de AntiChrist wordt uw constante bedmaatje, u aansporend om ALLEEN uw materiële begeertes te
beschouwen, u grootsheid en belangrijkheid BOVEN uw broeders belovend, zodat God
binnenin u uiteindelijk maar een glimp wordt van wat vroeger de vlam van uw eeuwige GODS
MACHT binnenin was. En als gij toestaat uw Gewijzigd Ego een BEZIT te zijn van de AntiChrist om uw wezen te leiden, zal de Anti-Christ niet stoppen totdat uw levensvlam gedoofd is
en uw geest ALLEEN en naakt is achtergelaten om voor zichzelf en God te staan in de
folterende pijn van zelfoordeel voor de overtredingen tegen ZIJN HEILIGE
AANWEZIGHEID.
Dus dit betekent dat gij “losgekoppeld” moet worden en blijven van uw “wereldlijke”
bezittingen, want gij kunt ze niet meenemen naar het Koninkrijk van God, noch brengt het
“verzamelen” van grote “wereldse” schatten u SPIRITUELE wijsheid. Uw bezorgdheid voor
het “verzamelen” van grote wereldse rijkdom brengt u alleen de leegte van geestelijke
armoede. Gij kunt niet uw GEEST én de Anti-Christ dienen. Dien alleen uw GEEST
BINNENIN en de Anti-Christ zal geen plaats hebben om binnen uw tempel te verblijven.
3. GIJ ZULT DE HEER GOD MET GEHEEL UW HART, ZIEL EN WEZEN
LIEFHEBBEN
(GIJ MOET UZELF LIEFHEBBEN ALS GOD EN GOD ALS UZELF).
Dit betekent dat binnen de Christus cirkel van oneindigheid, die het Christus Bewustzijn van
de ENE is, gij de enorme en Wonderlijke Liefde moet erkennen van onze Heer God voor u, om
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u uw ervaring toe te staan in ZIJN ontvouwend Koninkrijk van het leven. Gij en AL DAT IS
zijn slechts de weerspiegeling van ZIJN LIEFDE en VREUGDE van De Schepping die vóór
hem vorm aanneemt. Gij zijt zijn medeschepper in de oneindigheid van De Schepping en gij
zijt de medeschepper van ZIJN jubelende Zelfontdekking binnen de zich ontplooiende
manifestaties van het mysterie van de EEUWIGE ENE. Dus wanneer gij uzelf of een ander
veracht, veracht gij de ware GEEST van EEUWIG LEVEN en al dat in U bestaat. Ziet gij,
ONZE Grote Centrale Zon, Het ENE Eeuwige Licht wenkt u: IK BEN HET LICHT, IK BEN
DE VREUGDE, IK BEN DE LIEFDE, IK BEN DE WAARHEID, IK BEN HET
AVONTUUR, IK BEN DAT IK BEN …. EN ZO ZIJT GIJ! UW TICKET NAAR DE
EEUWIGHEID DIE IK BEN IS UW LIEFDE VOOR DE HEILIGE GEEST VAN HET
LEVEN, BINNEN UZELF EN ALLES DAT IS !
Vergeet ook niet dat in uw fysieke wereld, gij een fysiek lichaam hebt die u is gegeven om er
UW GEEST VAN GOD IN te huisvesten. Gij moet zorgen voor de behoeften van het lichaam
met gepast voedsel, water, kleding, onderdak, oefening en rust zodat gij levendig, zuiver en
gezond blijft om, met eer, GOD van dienst van te zijn. Zo ook, moet gij niet bewust het
lichaam ‘vergiftigen’ door het innemen of inhaleren van verwoestende schadelijke en
verslavende ‘drugs’ of ze nu van ‘legale’ of ‘illegale’ status zijn volgens aardse normen. De
Geest van God binnenin u heeft geen “bewustzijnsverandering” nodig om zich met HET
HOOGSTE GODDELIJKE LICHT VAN HET ENE AL WAT IS te verbinden en te
communiceren.
4. GIJ ZULT DE NAAM VAN GOD NIET ONEERBIEDIG GEBRUIKEN, NOCH ER
GEBRUIK VAN MAKEN OM TE ZWEREN OP EEN LEUGEN.
Dit betekent dat gij in uw gedachten, woorden of daden, een ander niet BESCHULDIGT of
vervloekt IN DE NAAM VAN DE VADER. Gij moet volledige verantwoordelijkheid dragen
voor uw eigen fouten of overtredingen tegenover uzelf of anderen. Want wanneer gij
beschuldigt, vervloekt, verwerpt en een ander veroordeelt, ZO OOK beschuldigt, vervloekt,
verwerpt en veroordeelt gij GOD uw Schepper, die bestaat als de vlam VAN ONSTERFELIJK
LEVEN BINNENIN U en BINNEN ALLE ANDEREN. Dus als gij de eigen schuld van
onverantwoordelijkheid en ontkenning weigert te herkennen, moet dit naar u terugkeren TOT
gij de les geleerd hebt dat gij in de eerste plaats de schepper van de overtreding zijt van DE
ENE zelf.
Ook, moogt gij niet willens en wetens en met opzet tegen uzelf of anderen liegen, of hen
misleiden, in de naam van UW HEILIGE VADER. Dus wanneer gij zegt: “Ik zweer dat dit de
totale waarheid IS in de NAAM VAN GOD”, kunt gij beter WETEN dat dit een feitelijke
verklaring is, of gij hebt GODS HEILIGE NAAM onteerd ten voordele van uw eigen
egoïstisch gewijzigd ego. Dit betekent NIET dat door de tirannie die er bestaat door de
ONRECHTVAARDIGE SYSTEMEN van de wereld, gij UW LEVEN moet opofferen voor
het vertellen van een waarheid in een illegaal gerechtshof. In dit geval (zoals in alle situaties
die gij tegenkomt) moet gij uw door God gegeven zintuigen gebruiken en vragen voor ZIJN
begeleiding en bescherming in uw situatie. Dit betekent niet dat gij niet de waarheid hoeft te
vertellen zoals gij ze waargenomen hebt, maar gij moet DE MACHT VAN GOD BINNENIN
U VERTROUWEN die u altijd zal geven wat gij nodig hebt als begeleiding en bescherming.
Dit is wat Immanuel de Farizeeën en de schriftgeleerden vertelde over de “eed“.
“Wee u, gij blinde leiders van valse leringen die zeggen:”Als een persoon zweert bij de
tempel, dat telt niet, maar als de persoon zweert bij het goud van de tempel, dat bindt
hem”. Gij dwazen en blinden, gij zijt de afstammelingen van het kwaad; waarom laat gij
mensen zweren wetende dat een eed niet bindend en een waardeloze handeling is? Hoe
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kunt gij zeggen dat wanneer een persoon zweert door het doen van een offer, dat dit
bindend is? Gij blinde en valse leraren, wie gaf u het recht een eed te eisen of te laten
zweren, waar de Wetten van de Schepping verklaren dat er geen eedaflegging mag
gedaan worden? Uw verklaring zou altijd ja of nee moeten zijn. Daarom hij die zweert
bij wat dan ook op Aarde of in het Universum, zweert bij iets vluchtigs, dat zonder enige
inhoud is en daarom is een eed eveneens iets zonder inhoud. Daarom, hij die zweert bij
om het even wat begaat een misdaad met betrekking tot de waarheid van zijn woord en
maakt haar twijfelachtig”.
(Is het niet interessant dat in een “Rechtbank” men de “valse” Bijbel moet vasthouden en een
eed van waarheid moet zweren aan het Hof ? Waar denkt gij dat die eis vandaan kwam?
Misschien van de Vrijmetselarij?)
Het is belangrijk te onthouden dat onwetendheid van de Waarheid VOOR EEN TIJD
aanvaardbaar is, maar vergeet niet dat de GOD in U , u veel kansen zal geven om uw
onwetendheid om te zetten in DE WIJSHEID VAN DE KENNIS VAN DE WAARHEID.
En, als gij echt een dienaar zijt van DE ENE AL DAT IS, dan zult gij ALTIJD HET LICHT
VAN DE WAARHEID verwelkomen om binnenin en voor u te schijnen, ZELFS als gij de
waarheid binnen uw ware zijn weerzinwekkend vindt. Dit betekent dat gij u niet kunt
verbergen achter de BLINDE onwetendheid die u beheert, door angst en ontkenning van
verantwoordelijkheid. DIT is GEEN aanvaardbare onwetendheid in Gods Koninkrijk omdat gij
daarmee een dienaar van de Anti-Christ wordt en daarom uw leven in de handen van het
kwaad hebt GEGEVEN.
Hier is een voorbeeld van onaanvaardbare onwetendheid: (Deze MISVATTING geldt voor
velen die zich lid noemen van de “zogenaamde” NEW AGE beweging). Aan hen wordt de
wijsheid van WAARHEID gegeven die zeggen, “GIJ zijt GOD en dus schept gij uw eigen
werkelijkheid”. Velen hebben dit valselijk uitgelegd met de betekenis “Ik kan nu de realiteit
negeren van de schepping waaraan ik REEDS heb meegewerkt, en het zal niet langer meer
mijn verantwoordelijkheid zijn omdat Ik God ben”. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe de
Anti-Christ de waarheid zal verdraaien en veranderen en zijn speelveld van misleiding zal in
stand houden. Enkel omdat gij ervoor kiest om de ziekte en de corruptie binnen uw regering te
NEGEREN, bijvoorbeeld, betekent dat niet dat GIJ nu vrijgesteld zijt van
verantwoordelijkheid. WAT DENKT GIJ DAT ER GEBEURT MET AL DIE ENERGIE VAN
ALLE GEDACHTEN, WOORDEN, DADEN EN ACTIES DIE GIJ HAD VOORDAT GIJ (in
UW waarneming) EEN “MEESTER” WERD VAN “POSITIEVE” MANIFESTATIE? Denkt
gij misschien dat POEF! GOD HET VOOR U LAAT VERDWIJNEN EN GIJ ER NIET
LANGER VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJT?!? Of denkt gij bij uzelf: “Wel, deze
regeringscorruptie en oorlog en economische crisis en mogelijk voedseltekort is allemaal
gewoon Kommer en Kwelling die anderen verkiezen te erkennen en het is niet mijn
schuld, want zolang ik het (kommer en kwelling) niet binnen mijn realiteit breng, is het
niet waar en bestaat het niet voor mij”. Wij hebben nieuws voor u: als gij die onzin gelooft,
zijt gij een werktuig geworden van apathie voor de Anti-Christ die U BEZIT! ALLEN zijn
verbonden met het GEMEENSCHAPPELIJKE MASSABEWUSTZIJN van Gemanifesteerde
ILLUSIE hier op dit vlak. Als gij ervoor kiest om slechts SELECTIEF de “waarheid” te
aanvaarden die voor u gemakkelijk is en UW illusie van realiteit niet verstoort, dan hebt gij
ook DE HOOGSTE WET VAN DE SCHEPPING VERLOOCHEND: BEREIK DE
WIJSHEID VAN KENNIS VOOR ZOVERRE ZIJ U IN STAAT ZAL STELLEN DE
WETTEN VAN DE SCHEPPING WIJSELIJK TE VOLGEN.
5. VERGEET GODS “DAG” NIET EN HOUD HEM HEILIG.
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Nu binnen de “zogenaamde” Christelijke Bijbel, is deze wet geïnterpreteerd als “Een” dag en
de dag die werd gekozen door de MENSEN was die ene genaamd ZONDAG en ook genaamd
“De Sabbat”. Dit was de dag waarvan MENSEN zeiden dat GEEN werk kon gedaan worden
en dat gij naar HUN Kerk moest gaan en bidden, u bekeren en danken omdat dit Gods dag
was. Wij moeten u vertellen dat dit niet juist is omdat ALLE dagen in het Koninkrijk van God
en de Schepping de ZIJNE zijn. Dit betekent dat gij AL uw Dagen HEILIG moet houden in
eerbied aan DE GODDELIJKE HEILIGE AANWEZIGHEID VAN GOD BINNEN ALLES
VAN DE SCHEPPING. IEDERE dag moet gij, als deel van uw gebed, God erkennen en
danken en Hem en De Schepping EREN voor ALLE zegeningen van overvloed, Wijsheid en
LEVEN die de VADER BINNENIN U, aan u geschonken heeft. Herinnert u het ware doel en
KRACHT van Gebed en Meditatie. BIDDEN is Vragen voor begeleiding van de Vader
binnenin voor WAT GIJ MOET WETEN OM IN ZIJN DIENST TE BLIJVEN, “EN IN ALLE
DINGEN, VADER, NIET MIJN WIL, MAAR DE UWE ZAL GESCHIEDEN”. MEDITATIE
dan is het ONTVANGEN van die informatie van de Vader binnenin om in ZIJN dienst te
verblijven. Uiteindelijk zult GIJ ALLEN in een constante staat van meditatie en communie
zijn (wederzijdse participatie of deelname) met de Goddelijke Vader binnenin.
Nu, Zondag wordt ook wel genoemd Gods rustdag. Dit is niet logisch. Wat dan met de
landbouwer die zijn dieren en velden moet onderhouden? Dit wil niet zeggen dat gij niet kunt
rusten. Maar uw rust kan ook op een maandag of een woensdag zijn, of misschien gewoon een
paar uur iedere dag. Het zal voor ieder mens verschillend zijn afhankelijk van de
omstandigheden van zijn dienst aan God. WANNEER de cyclus van tijd komt en alles is
teruggekeerd naar de ENE van DE SCHEPPING, is er een periode die “rust” genoemd kan
worden. Dit betekent dat het leven zoals gij het kent in deze illusie zal ophouden te bestaan.
Het is een der Grote Mysteries die in cycli eb en vloed meet van DE ENE GODDELIJKE
BRON VAN AL DAT IS. Tot die tijd zal de GOD binnenin, u informeren wanneer de nodige
rusttijden voor u zijn.
6. GIJ ZULT UW VADER EN MOEDER EREN.
Deze wonderlijke wet is meestal uitsluitend letterlijk genomen. EN het is waar, dat u degenen
moet eren die de voertuigen waren voor uw ZIEL, die hier door de Genade van God is
gezonden, OP DEZELFDE WIJZE ALS GIJ ALLE WEZENS ZOU EREN GEMAAKT
DOOR ONZE SCHEPPER GOD EN DE SCHEPPING. Dit betekent dat, als baby en kind gij
afhankelijk zijt van uw ouders, of anderen, om u op zijn minst fysisch in leven te houden. Er is
ook de enorme verantwoordelijkheid die degenen hebben die ervoor kiezen om "ouders" te
zijn--gedefinieerd als "een Vader of Moeder; of ieder organisme dat een ander genereert; een
bron of oorzaak”. ZIJ hebben ook gekozen om leraar en beschermer voor u te zijn, een van
GOD'S creaties. Ze zijn ook door GOD onze Schepper belast (of ZIJ het wel of niet weten)
met de verantwoordelijkheid van het U geven van hulpmiddelen om zelfvoorzienend te
worden en om in de dienst van de HEILIGE GOD te verblijven voor de rest van die levenstijd.
Dit is de reden waarom in de meer geestelijk bewuste Koninkrijken van God, alle wezens
NIET de verantwoordelijkheid krijgen voor de procreatie van de soort.
Ten eerste, het is een eer die VERDIEND is door de ouders die volledig HUN
verantwoordelijkheid begrijpen om de wetten van evenwicht van God en de schepping te
ONDERWIJZEN. Ten tweede, Procreatie van de soort WORDT ZEER SERIEUS GENOMEN
door uw geestelijk meer gevorderde broeders op andere planetaire systemen. (Zie wet # 15.)
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De reden is dat ZIJ de WAARHEID van de WETTEN VAN GOD EN DE SCHEPPING
herkennen en eren. Ziet gij, ZE HEBBEN GELEERD DAT DE GEESTELIJK ZWAKKEN
HUN ZIEKTEN, APATHIE, ONWETENDHEID, EN ONBEGRIP AAN HUN
NAGESLACHT ZULLEN DOORGEVEN, dus de verraderlijke kanker en VERNIETIGING
verspreidend van de ANTICHRIST in hun soort. ZIJ WETEN DAT DEZE KINDEREN VAN
GOD HUN BELOFTE ZIJN VOOR DE EVENWICHTIGE VOORTZETTING VAN HUN
SOORT. Daarom is het dat de verantwoordelijkheden voor procreatie ZEER zorgvuldig
worden gecontroleerd, om het Evenwicht van de soorten binnen de wetten van GOD en de
Schepping te behouden. ELK kind is GELIEFD en zorgvuldig verzorgd en opgevoed door
ALLEN die dit VERDIEND hebben, een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van
ieder MENS, namelijk VAN EEN “OUDER” VOOR GOD TE ZIJN!
Nu, het andere doel voor, en de zin van, deze wet is dat gij het Moeder en Vader Principe van
AL DAT IS IN DE SCHEPPING zult eren. Een zeer mooi voorbeeld is dat gij DEZE geliefde
Planeet Terra die het “Moeder principe” vertegenwoordigt door het voeden en verzorgen van
het leven van ALE wezens van God die hier bestaan, moet eren. En gij moet onze vader GOD
eren die het zaad van de geest van ALLE leven binnen de EENHEID van AL WAT IS geeft.
Natuurlijk God IS het Moeder/Vader principe in HARMONIE, BALANS EN BEWEGING en
zo bestaat de Moeder/Vader EENHEID en EVENWICHT IN ALLE FRAGMENTEN VAN
DE GODDELIJKE SCHEPPING.
7. GIJ ZULT UW MEDEMENS NIET VERMOORDEN.
In de Bijbel van de “zogenaamde” christenen, is deze wet geschreven als “ Gij zult niet doden”
die ruimte laat voor verkeerde interpretatie. Wat deze wet betekent is dat gij de dood van een
ander menselijk wezen van God IN UW GEDACHTEN niet zult WENSEN, alsook zult gij
geen fysieke moord begaan van een ander mens.
Deze regel betekent niet dat gij uzelf en uw gezin niet moogt verdedigen als uw levens worden
bedreigd, want dat is ZELFMOORD hetgeen ZELF-DODING is en dus ook tegen Gods
wetten. Gij moet nooit voor zelfmoord van uw lichaam kiezen omdat gij u waardeloos voelt en
“niet kunt” verder gaan, omdat gij de levenskracht van God binnenin u onteert. Alleen de God
binnenin u moet het einde van een fysieke levensstroom beslissen. Deze tijd zal alleen komen
wanneer uw doel en missie zijn volbracht zodat het proces en het Goddelijke Plan voor uw
spirituele groei niet wordt onderbroken. De wroeging van de ziel is vaak veel groter NA de
zelfmoord van het lichaam dan in de opgemerkte “gewijzigde” ego illusie van lijden VOOR de
levensstroom is beëindigd.
Vergeet niet dat wanneer gij God eert binnen uzelf, en ALLES DAT IS, en gij werkelijk de
wetten van evenwicht gegeven door onze Goddelijke HEILIGE ENE begrijpt, gij nooit de
zelfkastijding van zelfmoord zult overwegen. Gij zult eenvoudig elke levende adem die gij
neemt in het GESCHENK van het LEVEN van God en De Schepping, KOESTEREN!
Oh ja, en voor degenen onder u die zichzelf labelen als “Feministen” en “Recht-op-eigenkeuze” wat meestal RECHT-OP-MOORD op een van Gods kinderen betekent, vergeet
dit niet: ER ZIJN GEEN TOEVALLIGE ZWANGERSCHAPPEN! Als gij zwanger wordt,
wat wil zeggen het voertuig voor een van Gods nieuwe scheppingen, KIEZEN voor abortus
omwille van UW zelfzuchtig en onverantwoordelijk seksueel gedrag IS NOG STEEDS
MOORD hoe gij er ook naar kijkt. Vergeet niet dat ieder van u, samen met uw “Vrije Wil”,
PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID voor al uw gedachten, woorden, daden en
acties werd gegeven. Er zijn zeker veel mogelijk ongewenste “gevolgen” voor onwettige,
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lichtzinnige, wellustige sexuele activiteit. Zwangerschap en Ziekte zijn twee voor de hand
liggende resultaten die bestaan en vaker wel dan niet plaatsvinden.
Nu, ALS een vrouw krachtig en heftig tegen haar wil VERKRACHT wordt en zwanger wordt,
zal ZIJ moeten communiceren met God binnenin om te weten of HIJ al dan niet besluit de
zwangerschap te beëindigen. Dus zal het niet HAAR “gewijzigde” ego keuze of wil zijn maar
“DE WIL VAN DE VADER BINNENIN HAAR ZAL GESCHIEDEN”. Dit is meestal wat een
miskraam is, DE WIL VAN DE VADER . NIEMAND anders zal deze beslissing voor HAAR
maken, ALLEEN DE VADER BINNENIN HAAR.
8. GIJ ZULT GEEN OVERSPEL PLEGEN.
De letterlijke definitie van “overspel” in uw woordenboek is: “De vrijwillige seksuele omgang
van een gehuwd persoon met iemand die niet zijn echtgenoot is”. Nu, de reden voor deze wet,
die nu nog steeds van toepassing is, was dat wel vóór, en op het moment dat de Geboden aan
de mensen door Mozes werden gepresenteerd, zij meestal eenvoudig, onwetend, analfabeet en
Godvrezend waren omdat hen eerder valse leringen waren gegeven door de
religieuze/wereldlijke leiders van hun “tijd”.
Het probleem was dat (doorheen uw “voorbije” geschiedenis) vele jonge mannen en soldaten
hun vruchtbaar zaad wellustig verspreiden in de seksuele daad aan VEEL verschillende jonge
welwillende vrouwen, die zij in hun dagelijkse leven ontmoetten en in hun reizen van dorp tot
dorp. (De tijden zijn niet veel veranderd, toch?) Het duidelijke resultaat was dat vele vrouwen
zwanger werden, en dat meestal tegen die tijd de man al lang verdwenen was, naar de oorlog
of het volgende dorp. Aldus was ze alleen gelaten met de verantwoordelijkheid van de
geboorte en het opvoeden van haar kind. Veel vrouwen konden deze onverwachte
verantwoordelijkheid, EN het in de steek gelaten worden door wie ze meestal beschouwden als
HUN man, niet aan. Veel vrouwen, overwonnen door de gruwel, schaamte en schuld van de
omstandigheid, doodden zichzelf en hun ongeborene bij een poging van abortus. Veel vrouwen
werden op straat achtergelaten, tenzij zij vrienden of familie hadden die voor hen wilden
zorgen. En veel vrouwen lieten hun geboren kind achter, soms op de drempel van een kerk of
weeshuis, maar ook lieten sommigen hun kind achter om in een duistere en verlaten plek te
sterven. Daarom dus de noodzaak van deze wet, “U moet GEEN overspel plegen”. (Zie Wet
nr. 15 “Gij moet gehoorzamen aan de Wijsheid van God voor de verantwoordelijkheid die gij
hebt in EVENWICHTIGE medeschepping van uw soort”).
Dus in zijn liefhebbende genade en oneindige wijsheid, heeft God de verplichting van het
huwelijk of trouwovereenkomst gemaakt, die in uw woordenboek gedefinieerd is als: “Een
juridisch contract door een man en een vrouw samenlevend als echtgenoot en echtgenote”. (In
de hogere sferen is het een zeer serieuze en vreugdevolle inzet en wordt het de GODDELIJKE
UNIE genoemd.) Op deze manier plantte HIJ het zaad van onderlinge GEZAMENLIJKE
verantwoordelijkheid van deze echtgenoot en vrouw EN van alle nakomelingen die zij
produceerden. Dit is waarom het Huwelijk moet worden beschouwd als een van de
MEEST serieuze en HEILIGE verbintenissen TOT GO!
Nu zullen wij enkele leringen citeren over dit onderwerp van het WOORD VAN DE VADER
gegeven door de Meester Leraar Jesus, Esu, Immanuel van het boek ( nu in print, als deel van
De Phoenix Journal Series) getiteld EN ZIJ NOEMDEN ZIJN NAAM IMMANUEL; IK BEN
SANANDA. Bijna 2000 jaar geleden toen de Meester Jesus, Esu, Immanuel werd gevraagd
over de inzet van het huwelijk en de rechten van mannen en vrouwen. Dit is wat hij zei:
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“Alle goede dingen zijn u gegeven en gij hebt de Wetten ontvangen volgens dewelke gij
dient te leven. Gij dient u te houden aan deze en aanvullende wetten, zodat gij zult
gedijen op Aarde en vrede hebben in uw families; verwijder de macht van de oude wet dat
vrouwen onderworpen zijn aan de man, omdat zij een persoon is die gelijk is aan de man in
geestelijk respect en gelijke rechten en plichten heeft. Er zijn veel vervormingen in de
wetten sedert zij werden gegeven door God en de Hemelse Zonen, want de mensen
hebben ze gewijzigd om voor zichzelf comfortabel te zijn.
“Wanneer een man een vrouw huwt, betaald hij aan de meest vertrouwde beheerder de
zorg van haar bezittingen, als een prijs van veiligheid, opdat zij niet zou lijden door
gebrek aan haar behoeften. De prijs moet worden berekend op zodanige wijze dat voor
ieder jaar van haar leven honderd stukken van zilver als basis moet dienen, gemeten aan
haar kennis, haar vermogen en haar kracht , mits haar gezondheid niet ontbreekt. De
prijs moet niet worden beschouwd als die van een ”aankoop”, want niemand kan worden
verkocht of gekocht, maar als zekerheid voor de vrouw zou zij gebrek lijden.
(Hoeveelheid en soort van financiële zekerheid voor “moderne” tijden moeten
dienovereenkomstig worden aangepast. Voor verdere uitleg van Immanuels’ verklaringen lees
Phoenix Journal Express VOLUME 1 & 2 pagina’s 34-40).
“De band van het huwelijk tussen man en vrouw zou alleen mogen worden toegestaan als
beide mentaal bevoegd zijn en capabel om een huwelijk te leiden in overeenstemming
met de wet”.
(Opmerking: dit is de WET VAN GOD.)
“Als, volgens vooraf gestelde overeenkomst geen prijs wordt betaald, geldt het recht: de
man moet zorgen voor de behoeften van de vrouw met betrekking tot al haar behoeften”.
“Het onvermogen van een vrouw om kinderen te krijgen, of een mans onvermogen om
kinderen te verwekken is geen reden voor echtscheiding, noch verdient hij of zij andere
opinies of acties”.
“De enige reden voor echtscheiding is die van overspel, dit is de vernietiging of het in
gevaar brengen van de geest, het lichaam, of het leven van de leden van de eigen familieeenheid. Als een persoon is gescheiden door zijn eigen acties van overspel, moet hij
worden gesteriliseerd, omdat hij onwaardig is voor het leven en haar wetten, want hij
heeft toegegeven aan de egoïstische wellustige driften van genotzoeking en alle
verantwoordelijk gedrag opzij gezet” ( Einde citaat)
Nu, in de letterlijke vertaling met het oog op het optreden van OVERSPEL, zou dan de een of
de ander of beide van de twee echtbrekers de gelofte van het huwelijk moeten hebben
gemaakt. In Gods Koninkrijk van Waarheid, moet deze gelofte van GODDELIJKE UNIE
gemaakt tussen twee personen, een man en een vrouw die samenleven als EEN, zeer serieus
worden genomen omdat het een overeenkomst is gemaakt door de VADER BINNENIN,
IEDER NAAR DE MEKAAR voor die gehele levensstroom. Het is eerder een contract met
GOD dan een juridisch contract van de menselijke ervaring. Dit betekent dat een man en
vrouw die samen leven als “geliefden “zonder een “zogenaamd “wettelijk contract
DEZELFDE VERPLICHTING tot God moeten maken als zij die een “zogenaamd” legaal
contract hebben, of ZIJ het beseffen of niet. Het is NIET noodzakelijk altijd een contract met
God, om de soort VOORT TE BRENGEN want velen die kiezen voor de GODDELIJKE
UNIE kiezen niet noodzakelijk, of zijn bekwaam, of gekwalificeerd, om deze (creatieve)
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dienst aan DE ENE VADER te volbrengen. (HERLEES Gebod nummer 6 waar wij de
verantwoordelijkheid van MEDE-SCHEPPEN hebben besproken). Maar beide “geliefden”
hebben nog steeds dezelfde verantwoordelijkheid (als een “legaal” echtpaar) voor de
nakomelingen die zij eventueel produceren. Als zij alleen samenwonen voor seksueel
verlangen of andere egoïstische redenen, ontkennen zij, aldus, hun verantwoordelijkheid aan
GOD en zullen zij lijden onder de gevolgen van hun acties door de handen van het kwaad. (
Zie Wet nummer 13, “Zoals gij zaait, zult gij oogsten” ook bekend als “De Wet van Oorzaak
en Gevolg”).
Betekent dit dat ECHTSCHEIDING, gedefinieerd als: “1. Ontbinding van een huwelijk door
juridische handeling OF aanvaard gebruik. 2. Elke radicale of volledige scheiding” ingaat
tegen de Wetten van God en De Schepping? JA en NEE! Ziet gij, het is afhankelijk van de
WARE omstandigheden ervaren door het scheidende paar. Bijvoorbeeld: Aangezien uw inzet
in het leven altijd EERST IN DIENST AAN GOD is, dan moet uw gekozen partner in
huwelijk, in het ideale geval, UW inzet alsmede zijn/haar inzet aan de HEILIGE VADER
steunen.
Als bijvoorbeeld, uw partner u en/of uw kinderen fysiek of emotioneel mishandelt en dus niet
zijn noch UW inzet in dienst aan GOD steunt, dan zijt gij niet langer gehouden aan uw
contract/band van het huwelijk. Waarom zou GOD u en uw kinderen binden aan een
verplichting van LIJDEN en STRAF? Dit is niet logisch. Maar, als uw partner besluit dat
hij/zij wil scheiden van u omdat gij niet langer meer fysiek en seksueel aantrekkelijk bent, IS
DIT GEEN ACCEPTABELE REDEN VOOR SCHEIDING. Laten wij dat voorbeeld verder
verklaren. Stel uw partner is niet langer meer aangetrokken tot u en besluit elders seksuele
bevrediging te zoeken; hij/zij heeft OVERSPEL gepleegd, ( herlees de verklaring boven door
Jezus Immanuel) en als gij ervoor kiest, IS dit een aanvaardbare reden tot echtscheiding. De
reden is dat niet alleen uw partner zijn/haar verbinding met U en HEMZELF gebroken heeft,
MAAR door de handeling van overspel heeft hij zijn toezegging TOT HET DIENEN AAN
GOD verbroken …. omdat hij door de handeling van het vervullen van zijn lust de Anti-Christ
heeft uitgenodigd in zijn tempel. Natuurlijk, zal de keuze die gij maakt over wel of niet
scheiden van een overspelige partner uiteindelijk worden gemaakt DOOR DE VADER
BINNENIN U.
9. GIJ ZULT NIET STELEN
( MATERIEEL OF EMOTIONEEL).
Deze wet betekent letterlijk dat gij niet zult stelen, gedefinieerd als: “1. Het u oneerlijk toeeigenen van (iemands eigendom, enz.), vooral op geheime wijze. 2. Sluw nemen, als een
uiterlijk. 3. Verraderlijk of listig verkrijgen als: hij heeft haar hart gestolen”. En deze wet
betekent ook, gij moogt niet het vertrouwen en goed geloof van iemand anders stelen door te
liegen over uw ware motieven en bedoelingen. Gij ziet, kwaadwillig LIEGEN en STELEN
zijn de twee zijden van dezelfde munt.
Hier zijn enkele voorbeelden van verschillende vormen van het liegen en stelen: als een man
valselijk een vrouw, die maagd is, vertelt dat hij van haar houdt en met haar wil trouwen, maar
wat hij eigenlijk echt wil van haar een seksuele ontmoeting is, heeft hij haar misleid. Als zij in
goeder trouw “verliefd”wordt op hem en ook in de val trapt van zijn “valse” belofte aan haar
en bezwijkt onder zijn druk om “hun liefde” fysiek uit te drukken voordat de huwelijksgelofte
is gemaakt, en hij haar verlaat, heeft hij in wezen haar hart “gestolen”, haar onschuld en haar
kuisheid, voor zijn eigen wellustige, egoïstische bedoelingen.
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Zelfs als de vrouw wijselijk zijn seksuele avances weigert, en zichzelf door hem verworpen
vindt, is hij nog steeds schuldig aan liegen tegen haar WAT EMOTIONEEL STELEN IS
VAN HAAR. Het grote verschil in deze twee scenario’s is dat, hoewel zij emotioneel is
beroofd, zij tenminste niet de “schuld” van ontering van haarzelf heeft door het breken van de
wetten van God en haar kuisheid heeft weggegeven aan een onwaardige man.
Hier is een ander voorbeeld van STELEN van de onschuld van een ander. Onschuld
gedefinieerd als, “1. Vrij van zonde, kwaad; niet schuldig aan een specifieke misdaad. 2.
Onschadelijk. 3. Geen kwaad weten. 4. Zonder bedrog of list. 5. Een onschuldig persoon,
zoals een kind”. Nu, stelen op zich is een “zonde” tegen Gods wetten, alleen voor degene die
steelt, MAAR wanneer men erin slaagt de onschuld van een ander te stelen, wat hij in wezen
heeft gedaan is MOEDWILLIG en SCHAAMTELOOS tegen hem liegen, zodat hij dus de
andere verleid en gemanipuleerd heeft om eveneens DE WETTEN VAN GOD EN DE
SCHEPPING TE BREKEN! Dus om onschuldig te worden “bestolen” door een ander, moet de
persoon die steelt dit bewust en schaamteloos doen met de INTENTIE van de andere te
manipuleren om te voldoen aan zijn eigen egoïstische bedoelingen en het slachtoffer moet de
persoon geheel onschuldig vertrouwen.
Bijvoorbeeld: De leider van een land stuurt de jonge mannen naar een oorlog (waarbij ook
MOORD wordt gepleegd) in een plaats ver weg, en vertelt hen: “Gij gaat vechten voor
vrijheid en om uw land te verdedigen”, en zij geloven deze leugen. Dus gaan ze naar de oorlog
en realiseren met gruwel dat zij onschuldige mensen afslachtten en rijke Sheiks en hun
olievelden en geld beschermden en verdedigden , NIET de vrijheid van hun land verdedigden.
Dit is wanneer HUN ONSCHULD is gestolen, wanneer zij realiseren dat zij BEGELOGEN
werden en GEBRUIKT door iemand/hen die zij vertrouwden - om KWAAD te bedrijven.
Een ander voorbeeld: Stel gij zijt een kind en gij ontdekt dat uw vader een vriendin heeft “aan
de zijkant”. (Dat is overspel, vrienden). Wanneer gij hem dit in het gezicht verteld, ZEGT hij
dat gij hem moet “beloven” niets aan uw moeder te vertellen. Hij houdt nog steeds van haar en
wilt haar en de familie enz. geen pijn doen. Als GIJ het haar zou vertellen, zal zij van hem
willen scheiden en … en…. en. Nu, als kind, zijt gij verwoest in uw hart omdat UW VADER
u heeft gevraagd om te LIEGEN, maar gij “beloofde” het hem en zo, op de een of andere
manier, zou het UW schuld zijn als gij het uw Moeder vertelde en gij zou zeker niet de oorzaak
willen zijn dat uw ouders gaan scheiden. Dit is emotionele chantage en de Vader heeft de
onschuld gestolen van zijn eigen kind door het te laten beloven te LIEGEN en zich
verantwoordelijk te laten voelen (voor ZIJN onverantwoordelijk gedrag) voor wat “zou
kunnen” gebeuren als het zijn Moeder de waarheid vertelde.
Een andere misschien meer weerzinwekkend voorbeeld:Een volwassen man of vrouw die
moedwillig toegeeft aan de wellustige dwang en manipulatie van een kind die hem/haar
vertrouwt voor het uitvoeren van ELKE vorm van seksuele activiteiten, heeft zeker de
onschuld van dat arme kind gestolen.
Hier is een ander voorbeeld dicht aan het hart van de AMERIKANEN: uw voorouders van de
wonderlijke Verenigde Staten werden geïnspireerd door GOD in de ontwikkeling van een
meest heilige GRONDWET en DOCUMENT VAN RECHTEN ter handhaving van VREDE en
BALANS en die u VRIJHEID en het vervolgen van geluk toestaat. Hoewel niet perfect, met
de toevoeging van bepaalde amendementen die, bijvoorbeeld Slavernij afschaften, werd het de
belangrijkste en meest beschermende set van normen voor MENSEN rechten, fatsoen en
vrijheid in uw huidige Geschiedenis op Aarde. Nu ieder persoon die gij kiest in de kantoren
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van leiderschap zoals de President, de Vicepresident, het Congres en de Senaat, hebben een
“eed” afgelegd om de Constitutie van de Verenigde Staten van Amerika te handhaven. Gij,
de mensen hebt deze “leiders” gekozen met het vertrouwen en goede hoop dat zij uw
Grondwet en het Document van Rechten zullen EREN. Gij hebt nu een President en een
Congres die hem meestal steunt, die in wezen deze Amerikaanse Grondwet teniet heeft gedaan
door ZIJN Uitvoerende Orders om “DE NIEUWE WERELDORDE” na te streven die een
nieuwe “zogenaamde” Grondwet heeft voor EEN WERELD OVERHEERSING! DIT
WORDT GENOEMD UW VRIJHEID EN AMERIKA, STELEN EN U SLAVEN MAKEN.
EREN deze zogenaamde “gekozen” leiders, die deze inbreuk op uw AMERIKAANSE
Grondwet steunen de EED die zij aan u en aan GOD gaven? Zij stelen uw vrijheid en erger
nog, zij nemen een eed waarvan zij WETEN DAT ZIJ DIE NIET ZULLEN EREN! DIT HEET
LIEGEN TEGEN U, DE MENSEN, VOOR HUN EIGEN EGOISTISCHE BEDOELINGEN.
Gelieve niet degenen, die door opzettelijke list en bedrog in het “stelen” van de onschuld of
de bezittingen van anderen, te verwarren met degenen die werkelijk geloven in een leugen als
zijnde de waarheid, en dan vervolgens hun valse geloof doorgeven aan anderen (bijvoorbeeld
hun kinderen of studenten). Dit is eenvoudig onwetendheid van de waarheid en, hoewel het al
dan niet aanvaardbaar kan zijn (voor God), onwetendheid is geen opzettelijke daad in het
stelen van de onschuld van een ander.
Hier is iets anders dat zeer belangrijk is om te onthouden en duidelijk te begrijpen. Als iemand
iets vertelt waarvan hij weet dat het een “leugen” is in echte zelfverdediging, bescherming van
zijn privéleven, of voor de verdediging, bescherming en privacy van een ander, is dit niet tegen
Gods wetten. (DIT betekent niet, liegen in kwaadwillige misleiding over CORRUPTE
GEHEIME eden of activiteiten zoals in de duistere cultus van de VRIJMETSELARIJ). DIT IS
ÉÉN MANIER WAAROP DE ANTICHRIST GODS WETTEN VERDRAAIT OM
ANDEREN TE VEROORDELEN door degenen die u vertellen GIJ MOET NOOIT “liegen”,
wat betekent: “1. Om een verklaring af te leggen waarvan men weet dat ze vals is 2. Datgene
wat bedoeld is om een foute indruk te maken”. Gij kunt letterlijk een instrument worden
gemaakt voor schade of vernietiging van uzelf of een ander!
Laten wij u enkele voorbeelden geven om over na te denken: Laten we zeggen het is de
Tweede wereldoorlog, en in mededogen verstopt gij een Japans/Amerikaans gezin in uw
kelder om te voorkomen dat zij in een “kamp” worden gebracht, dus de politie komt aan uw
deur en vraagt u of gij Japanners hebt gezien of ervan weet. Gaat gij hen de waarheid vertellen
wetende dat zij UW familie alsook degene die gij beschermt in gevaar zal brengen?
Volgend voorbeeld: Laten we zeggen gij gaat naar de oorlog en zijt gevangen genomen door
de “vijand”. Zij eisen van gij op de televisie verschijnt en een verklaring aflegt aan uw leiders
waarvan gij weet dat deze vals is, maar als gij het niet doet dat zij u zullen vermoorden. Gaat
gij doen wat zij vragen?
Hier is een voorbeeld meerdere malen door Hatonn gegeven: Laten we zeggen onze geliefde
Jezus Christus, Sananda komt bij u thuis en de “overheid” komt naar hem zoeken en gij weet
dat zijn vervolgers hem niet vrij en levend willen. Gaat gij hen vertellen waar hij is?
Wij geven nog een voorbeeld die voor velen werkelijkheid kan worden. Laten we zeggen dat
uw regering een “dienstplicht” formulier opstelt. Nu uw zoon, vader of vriend weigert zich aan
te melden voor deze dienstplicht en besluit om “gewetensbezwaarde” te worden. Als de
“autoriteiten” u bellen en u vragen waar deze persoon is, zult gij het hen vertellen?
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Nu het wordt een beetje lastiger met God wanneer, bijvoorbeeld, gij getuige zijt van een
moord, gij kent de moordenaar en uit angst om getuige te zijn en misschien zich bedreigd te
voelen, liegt gij tegen de politie en vertelt gij hen dat gij niets zag. Denk zorgvuldig na
hierover omdat er dagelijks misdaden tegen GODS WETTEN van Evenwicht worden
bedreven waarvan er getuigen zijn die “te bang” zijn om dit de politie te vertellen. De
crimineel blijft vrij om door te gaan met zijn misdaden tegen GOD. Onthoudt dat gij het
verschil moet begrijpen, we spreken NIET over het getuige zijn van het breken van door
MENS-GEMAAKTE wetten, die al of niet juist kunnen zijn en voortdurend veranderen in de
loop van de tijd. Wij spreken over het breken van GODS WETTEN die niet veranderen en
eeuwig De Wetten van Evenwicht binnen DE SCHEPPING zijn.
Gij hebt ook iets genaamd “een leugentje voor bestwil” gedefinieerd als: “een valse
verklaring doen met de intentie beleefd of dergelijke te zijn”. Dit wordt ook wel de “sociale”
leugen genoemd. Nu de meesten van u kiezen ervoor beleefd te liegen ter behoud van uw
privacy. Dit is een manier, maar er zijn manieren om niet te liegen en uw privacy ook te
behouden, bijvoorbeeld, als iemand u vraagt hoeveel geld gij verdient of wat gij met uw tijd
doet, hebt gij verschillende manieren om te reageren. Gij kunt liegen, of de directe maar harde
respons overwegen. “Dat is uw zaak niet”. Maar voor degene van u die wensen de eer aan
zichzelf te houden en beleefd naar de ander te zijn, kunt gij eenvoudig zeggen: “Voel je
alstublieft niet beledigd, maar ik beantwoord die vraag liever niet omdat het u niet betreft”. Er
zijn situaties waar het criterium van de “leugen voor bestwil” passend is, hoewel velen van u
de grenzen van dit criterium proberen te rekken. De sleutel hier is INTENTIE.
Vaak, in plaats van uw ware gevoelens te eren, verbergt gij u achter een “leugentje voor
bestwil” om uw werk te behouden, als gij bijvoorbeeld ondervindt dat uw werkgever
bekrompen en tiranniek is en GIJ bang zijt dat door eerlijk en direct te zijn met uw ideeën en
gevoelens, gij ontslagen wordt. Gij ziet, gij bestendigt de waargenomen tirannie tegen u door
“beleefd” te zijn en laat het voortduren.
Een voorbeeld van een ware beleefde leugen is deze: Wanneer gij weet dat uw moeder uren
gebruikt heeft om een maal voor u te bereiden, en gij niet van ham houdt en zij vraagt hoe gij
haar maaltijd vond en gij zegt, “het was uitstekend”. Hoewel het niet precies een ware
verklaring is, uw ware intentie, in vriendelijkheid en waardering, is het EREN van wat gij weet
dat haar gevoelens van liefde voor u zijn.
Dus, als gij liegt en uw bedoelding is om iemand te manipuleren om zelfzuchtig iets van
hem/haar te bereiken of te ontvangen wat gij wenst, in plaats van te handelen met integriteit en
direct te zijn, is dit geen “leugentje om bestwil”. Onthoud dit, gij kunt liegen tegen uzelf of
tegen een ander maar gij KUN NOOIT tegen God liegen. Ziet gij, God controleert altijd en
registreert uw WARE bedoeling in alle situaties die hij u voorlegt.
10. GIJ MOET NIET BEGEREN OF BENIJDEN WAT AAN UW BUURMAN
BEHOORT.
Laten wij eerst de woorden “begeren”en “benijden” definiëren. Begeren betekent: “te
verlangen naar iets, toebehorend aan een ander”. Begerig betekent: “overdreven verlangen
(naar iets); hebzuchtig”. Benijden betekent: “1. Een gevoel van wrok of ontevredenheid
hebben over iemands superieure prestaties, talenten of bezittingen”.
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Dus de letterlijke betekenis van deze wet is dat gij niet, vanwege uw eigen onzekere/inferieure
gevoelens en gebrek aan eigenwaarde, moet verlangen naar iets dat een ander heeft, zoals geld,
een nieuwe auto, een vaardigheid of talent. En dan bovenop dit verlangen voor dit “object” die
een ander heeft, gij niet de persoon kwalijk moet nemen die datgene heeft bereikt wat gij
verlangt, maar niet hebt gecreëerd, precies door uw onzekere/inferieure gevoelens en gebrek
aan eigenwaarde. ( Zie ook “Herkennen van de Anti-Christ binnenin”).
Wat blijkt wanneer gij begerig en jaloers zijt is dat gij gevangen wordt in uw hebzucht en
wrok, en dat gij geen “persoonlijke verantwoordelijkheid” aanvaardt voor UW
gemanifesteerde illusie. GIJ zult doorgaan met het scheppen van het waargenomen “gebrek
aan” en uiteindelijk worden verteerd door de gevolgen van begerige en jaloerse gevoelens, die
vaak leiden tot verschillende manifestaties van “Zelfkastijding”, dit wil zeggen .. woede,
schuld, kritiek, jaloezie en depressie.
11. GIJ MOET UW VRIJE WIL NIET OPLEGGEN OF OPDRINGEN AAN DE VRIJE
WIL VAN EEN ANDER.
OOK BEKEND ALS
“DE WET VAN NIET-INMENGING”.
Deze wet werd gegeven door God zodat de vrije wil en zielsevolutie van elk fragment niet kan
worden aangetast zonder toestemming van GOD BINNENIN, speciaal door de tegenstanders
van God met meer besef van hun macht. Dit is de GOD-GEGEVEN bescherming aan elk
fragment zodat er rechtvaardigheid bestaat in hun individueel proces van ontvouwing van hun
Godpotentieel naar DE ENE.
Ook verhindert dit zelfs uw welwillende broeders voor inmenging of bijstand, zonder
TOESTEMMING, van DE HEILIGE VADER. Gij ziet, tijdens elke levensstroom van elk
fragment is de kans en het potentieel aanwezig van Goddelijke Keuze door de vrije
wilservaring van elk fragment. De “jonge “zielen beginnen hun GODZIJN te ontvouwen door
de lessen die zij leren in elke levensstroom ervaring. Met andere woorden, zij leren door
ervaring GOD TE KENNEN binnenin hen, en welke gedachten, woorden en daden hen in de
duisternis en onwetendheid houdt van wat hun ware God Potentieel is.
Nu kunt gij uzelf vragen, “Wat dan met de enorme DUISTERE invloed op deze planeet?
Waarom wordt dit door God toegestaan”? De reden is deze, zelfs de “satans” of tegenstanders
van God zijn niet alleen schepselen door God gecreëerd maar kregen ook Vrije Wil. God geeft
gewoon zijn “tegenstander”-schepselen de kans in hun potentieel van Goddelijkheid en
Goddelijk Heilig Licht te groeien. Maar door hun “beperktheid” in gedrag, wat betekent ego
egoïstische scheiding van DE ENE, werd hun realiteit of speelveld van ervaring ook “beperkt
“door God. Zij zijn gebonden DOOR HUN EIGEN KEUZE aan de laagste niveaus beschreven
als de 1ste – 5de fysiek gemanifesteerde ervaringen. Gij ziet, de “gevallenen” hebben
zelfopgelegde beperkingen door HUN KEUZE om tegenstander en afgescheiden te zijn van
hun SCHEPPER. Maar hen worden altijd “kansen” gegeven om het Licht van de Waarheid te
zien in DE EENHEID VAN ALLES. De regels zijn streng en de gevallenen KENNEN de
“regels” om ego-gescheiden van God te zijn maar blijven in hun spel van manipulatie en
misleiding.
Bijvoorbeeld: Als gij de fluisteringen van de ANTI-CHRIST binnenin u voelt, kunt gij IN DE
NAAM VAN DE HEILIGE VADER GOD EN/OF JEZUS CHRISTUS SANANDA VRAGEN
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DAT ALLE DUISTERE FRAGMENTEN EN ENERGIEEN UW RUIMTE ONMIDDELLIJK
VERLATEN! Zij MOETEN gaan. Maar zij kunnen “blijven hangen” in de omtrek van uw
energieveld en wachten op een zwakke plek in uw beschermend schild. Dit is de reden van het
belang GOD te vragen voor Zijn “witte Licht” schild van liefde, bescherming, begeleiding,
kracht, wijsheid, integriteit en moed. Gij moet dus DE VADER BINNENIN vragen om U dat
TE LATEN ZIEN wat GIJ NODIG HEBT om ZIJN WIL te kunnen dienen. Vandaar het belang
van “Niet MIJN wil Vader, maar in alle dingen LAAT UW WIL GESCHIEDEN”. Deze
oprechte aanroeping is wat u op uw pad houdt in DIENST AAN GOD en DE SCHEPPING en
weg van de dwaasheid van onwetendheid en waargenomen afscheiding waar de Duistere
Broederschap of de Anti-Christ bestaat.
Gij kunt beginnen te zien dat velen van u die hier nu zijn, vele vele duizenden of zelfs
miljoenen levensstromen hebben ervaren op deze lagere niveaus, DOOR UW KEUZE om
onwetend te zijn of te blijven aan uw eigen GODPOTENTIE en de verbinding met de ENE AL
DAT IS!
Hier is een wonderbare beschrijving van dit “ontdekkingsproces” door onze geliefde broeder,
Germain.
“Alle dimensies van de SCHEPPING bestaan tegelijkertijd. Gij hebt alleen uw
bewustzijn in deze, de “3de” dimensie. Terwijl gij werkt en leeft in deze dimensionale
ervaring, strekt gij uw bewustzijn uit, met de hulp van uw spirituele “leraren”, naar de
4e, 5e en soms zelfs hogere dimensionale niveaus. Het is geen verticale uitstrekking zoals
gij dingen lineair waarneemt, het is een UITBREIDENDE alles omvattende uitstrekking
van bewustzijn. Uw bewustzijn breidt zich uit naar het niveau van uw BEGRIP-wanneer gij een of meerdere lessen geleerd hebt, wanneer gij u de les hebt
TOEGEËIGEND--bevrijdt dit uw bewustzijn juist een beetje meer, uitstrekkend,
verplaatsend, groeiend binnenin het “BEWUSTZIJN” van de Universele IK BEN, HET
ENE AL DAT IS”.
Nu de reden dat uw welwillende broeders, “DE HEERSCHAREN VAN DE HEMEL”, werden
gezonden om u te helpen is omdat velen van u tot God hebben gebeden voor de vrijheid van de
slavernij van uw zelf opgelegde onwetendheid. Zij werden hier gezonden in antwoord op uw
vraag aan GOD voor zijn GODDELIJKE BEGELEIDING en bijstand. Zij zijn UW broeders
van Hoger Bewustzijn in dienst van het LICHT van God en De Schepping. Gij ziet, sommigen
van u hebben de “waanzin “van de Anti-Christ en de invloed, die het massabewustzijn aan de
“satans” of “tegenstanders” heeft TOEGESTAAN, over u en zijn geliefde planeet Aarde,
binnenin u herkend. Gij zijt dit moe en eerlijk gezegd verveeld door die illusie van een
tegenstander van de Godheid te zijn. Gij wilt uw vrijheid, gij wilt ZIJN HEILIGE
VERLICHTE Aanwezigheid binnenin u opeisen of terugwinnen. Vrienden, het is tijd om op te
stijgen naar hogere niveaus van het LEVEN. Ieder van u zal nu UW GODDELIJKHEID VAN
EENHEID vinden of ertoe ontwaken, OF (en dit is erg belangrijk om te begrijpen) gij zult
GEBONDEN blijven aan deze lagere niveaus voor misschien een bijkomend millennium
voordat een andere gelegenheid wordt verleend door het groeiende bewustzijn van de
GODZELF binnenin DE ENE.
Onthoud echter, dat de “Verlichte” gastheren van God u kunnen helpen en instructies en
WAARHEID geven door het doolhof van leugens en bedrog, maar dat zij het NIET VOOR U
KUNNEN DOEN! Ieder van u moet uw eigen kracht van de GODDELIJKE ENE binnenin u
heropeisen. NIEMAND kan dit voor een ander doen. Dus is het verstandig om bijzondere
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aandacht te schenken aan uw instructies voor bewuste onsterfelijkheid! Gij zult oftewel GOD
dienen of gij zult uw “gewijzigd” ego-zelf dienen. Het is aan U.
12. GIJ MOET ANDEREN NIET VEROORDELEN, MAAR GIJ MOET WIJSELIJK
ALLE GEDRAG EN ACTIES DIE IN STRIJD ZIJN MET DE WETTEN VAN
EVENWICHT VAN GOD EN DE SCHEPPING BEOORDELEN.
En JMMANUEL vertelde de mensen wijselijk: ”BEOORDEEL NIET TEN ONRECHTE
OPDAT GIJ ZELF NIET TEN ONRECHTE BEOORDEELD WORDE. Want met welke
maatstaf gij beoordeelt, dus zult gij beoordeeld worden, en met welke maatregel gij
meet, dus zult gij gemeten worden. Daarom oordeel volgens de logica van de Wetten van
de Natuur, die van De Schepping zijn, want alleen zij zijn waar en nauwkeurig”.
“Waarom ziet gij dan de splinter in het oog van uw broeder, en zijt gij u niet bewust van
de balk in uw eigen oog? Gij hypocriet, ten eerste, trek de balk uit uw eigen oog, en zie
dan hoe gij de splinter uit uw broeders oog kunt trekken”.
“Leer eerst de Wetten van de Natuur en de Schepping, en hun logica, voordat gij de
fouten van uw medemens wilt zien en beoordelen. Leer eerst door de Wetten van de
Natuur en van De Schepping uw eigen fouten zien, zodat gij de fouten van uw medemens
kunt corrigeren”.
“Gij moet nooit heilige dingen aan de honden geven noch uw parels voor de zwijnen
gooien, omdat zij er met hun voeten op trappen en zich tegen u keren en u verscheuren.
Want voorwaar zeg ik u, gooi niet uw spirituele schatten in het vuil en verspil hen niet
aan hen die onwaardig zijn, want zij zullen u niet danken en zij zullen u verscheuren,
want hun begrip is klein en hun geest is zwak”. (Einde citaat: EN ZIJ NOEMDEN HEM
IMMANUEL).
Precies zoals het is geschreven, moet niemand een ander als minder of meer beoordelen dan
zichzelf, vooral als de ander van een andere kleur, ras, geloof of geslacht (of planeet) is dan
gij. MAAR begrijp dit goed, gij MOET wijselijk het gedrag en de acties van EENIEDER
inclusief UZELF beoordelen waarvan gij WEET dat zij tegen het LEVEN zijn, wat betekent
tegen of in tegenstelling met de wetten die het “evenwicht” behouden, geschapen door God
binnen de Schepping. En ook moet gij AL uw broeders en zuster eren als gelijke fragmenten
van DE ENE, maar gij moet niet het voortbestaan van gedrag en acties in uw omgeving
accepteren, tolereren of “toelaten”, waarvan gij weet dat zij de Wetten van Evenwicht breken.
Maar gij moet niet negatief denken over een ander en hem DOM of ONWAARDIG noemen
omdat hij in persoonlijkheid en gedrag anders is dan gij zijt en begrijpt. IEDER IS GELIJK IN
DE GEDACHTE VAN GOD, ALLEEN ANDERS! Vier en eer de unieke verschillen van
anderen; zij, net als u, drukken de VADER BINNENIN HEN uit op een unieke en glorieuze
wijze. Vergeet niet dat GOD iemands onwetendheid van DE WETTEN slechts tot op een punt
toestaat, en dan is hij buiten de “tempel” gezet bij deze van ZIJN fragmenten die doorgaan met
HUN schaamteloze minachting en eer voor het LEVEN.
13. ZOALS GIJ ZAAIT ZULT GIJ OOGSTEN.
OOK “DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG” GENOEMD.
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Nu dit is de Wet die de meesten negeren of verkeerd begrijpen wanneer zij geen persoonlijke
verantwoordelijkheid willen nemen voor hun gemanifesteerde ervaring, waargenomen als
“goed” en/of (vooral) “slecht”.
God schiep “oorzaak”en “gevolg” zodat elk zielfragment zou erkennen dat, wanneer hij een
specifieke handeling doet, zeg maar een auto stelen van zijn broer, er een “gevolg” op zijn
overtreding zou komen, zoals misschien in de gevangenis terechtkomen. Maar de aard van dit
gevolg wordt geproduceerd op een unieke manier voor ieder individueel fragment, die de
grootste gelegenheid biedt voor het BEGRIJPEN van de les voor dit zielfragment. Helaas voor
velen heeft de herhaling en herhaling van soortgelijke/dezelfde “fouten” zich voortgezet in de
loop van enkele duizenden jaren. Ja, het is door haar keuze dat de ziel weigert om persoonlijke
verantwoordelijkheid te nemen voor haar gedachten, woorden en daden. De kneep is dat
ALLEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ALLES WAT GEBEURT IN HUN
GEMANIFESTEERDE ILLUSIE, of zij nu al dan niet WIJSELIJK gekozen hebben om
eindelijk die Waarheid te erkennen en te accepteren, ligt geheel bij ieder van hen. Zij zullen
nog steeds “lijden” onder de gevolgen van hun acties die in strijd waren met Gods wetten,
en/of zullen zij ook de goddelijke vruchten plukken van begrip en gehoorzaamheid aan
Gods Wetten.
Nu, in uw “Oosterse”religies, Hindoeïsme en Boeddhisme, hebben zij een term genaamd
“karma” gedefinieerd in Funk & Wagnals Woordenboek als: “1. De spirituele kracht
gegenereerd door iemands actie die een bepaalde geïncarneerde situatie heeft bepaald. 2.
Losjes: lot. 3. Trilling”. Karma, zelfs bij deze definitie, beschrijft niet nauwkeurig hetzelfde
doel of betekenis van eenvoudig “oorzaak en gevolg “. De term “karma”, is eenvoudig door
velen geloofd dat gij dit of dat moet doen, ofwel dit of dat heeft plaatsgevonden omdat het uw
“karma” is implicerend dat het ook uw “lot” is. Men kan in de sleur geraken om “karma”de
schuld te geven voor alle beleefde ervaringen en daardoor niet voldoende de les te leren om dit
waargenomen “karma” los te laten. De definitie van karma impliceert dat, ja, er zijn gevolgen
aan uw acties, maar dat gij gedoemd zijt “terug te betalen” leven na leven. Zij houdt echter
geen rekening met de bevrijding ervan door “terugbetalen”, wanneer de les door het
zielfragment echt geleerd is. Onthoud dit: OP IEDER MOMENT WANNEER BIJ IEMAND
HET WARE BEGRIP EN DE HERKENNING HEEFT PLAATSGEVONDEN met betrekking
tot de FOUT en de gevolgen van zijn acties, KAN HIJ, DOOR ZELFVERGEVING, EEN
HERHALING VAN EEN OVERTREDING TEGENOVER EEN ANDER, ZICHZELF EN
GOD, LOSLATEN.
Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat degene bekend als “Hitler” die verantwoordelijk was voor
de dood van miljoenen, zijn overtredingen tegen God echt erkend en begrepen had in de
momenten voordat hij zijn doodovergang maakte. (Alle dingen zijn mogelijk, vrienden!) En in
die momenten voor zijn “dood” van deze levensstroom, bad hij tot de God binnenin hem voor
VERGEVING van zichzelf en alle anderen en dat HIJ toen ZIJN wil in GODS WIL heeft
gelegd om in dienst te zijn ALLEEN AAN DE VADER. Nu, zij die in “karma” geloven, zullen
zeggen dat de zielenergie die Hitler was, gedoemd zou zijn tot dezelfde vervolging die hij
anderen aandeed, evenals tenminste een miljoen doodservaringen door de handen van een tiran
zoals hij zelf was. En als “Hitler” weigerde om zijn dwaasheid in te zien, dan zou ongetwijfeld
zijn ZELF-oordeel voor GOD ernstig zijn. Maar, afhankelijk van het niveau van zijn begrip, of
het leren van de lessen, zou zijn “terugbetalen” kunnen zijn dat hij IEMAND wordt die al zijn
volgende reïncarnatie levensstromen wijdt aan DE DIENST AAN GOD door het helpen van
zijn mede-broeders bij het overwinnen van hun “spirituele” honger. Denkt gij dan, dat het niet
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mogelijk is dat God ZIJN dienaar terug welkom heet in ZIJN schoot van Waarheid, Liefde en
Licht?
Men moet nooit vergeten dat zelfs de “slachtoffers” van Hitlers’ haat hun slachtofferschap
kozen. Als men kiest om van niemand noch van geen enkele situatie “slachtoffer” te worden,
door altijd GOD binnenin te eren en alle anderen en zo, levend in evenwicht met de Wetten
van God en De Schepping, zou men niet langer meer “slachtoffermakers“ zoals HITLER
scheppen. Het is echt zo eenvoudig. Als ZIJ hun lessen leren van hoe en waarom ZIJ hun
slachtofferschap creëerden, dan zouden zij OOK zichzelf VERGEVEN en ALLEN die hen als
slachtoffer zagen, zodat zij, ook kunnen loslaten en vrij zijn van de gebondenheid van
“karma”. En samen met vergeving, kan hun loslaten eigenlijk ook inhouden van eeuwig
DANKBAAR te zijn aan de VADER BINNENIN voor het verschaffen van deze les, en dus
hen helpend HUN zelfovertredingen te herkennen en daardoor VRIJ te worden van de
GEBONDENHEID van slachtofferschap. Ziet gij nu het plaatje? De verantwoordelijkheid
voor alle gemanifesteerde ervaringen liggen bij ALLEN die delen in en bestaan binnen die
ervaring!
14. GIJ MOET ALLE VERPLICHTINGEN, GEMAAKT IN DIENST AAN GOD DE
VADER, DE ENE BINNENIN, EREN.
Laten wij nu beschrijven welke verplichtingen gemaakt zijn in dienst aan God versus de
verplichtingen van deze gemanifesteerde illusie. Uw BELANGRIJKSTE inzet in dienst aan
GOD is het WIJSELIJK begrijpen en gehoorzamen aan DE WETTEN VAN GOD EN DE
SCHEPPING die wij hier voor u ontplooien. Dit is DE geschikte manier voor het eren van
uzelf en GOD binnen ALLE anderen in dienst aan God en De Schepping. Gewoon, BEGRIJP
EN GEHOORZAAM DE WETTEN VAN GOD EN DE SCHEPPING. Gij hebt deze
verplichting bemoeilijkt voor uzelf en het hoeft zo niet langer te blijven. GIJ HEBT NU DE
WETTEN VOOR U en gij kunt niet langer meer onwetendheid of onbegrip beweren. ZIET
GIJ DAT ?! Eis UW HEILIG GODDELIJK GODZIJN NU op, WE ZIJN ALLEN ÉÉN! DE
TIJD IS NU VOOR U OM TE WETEN EN DE WAARHEID TE BEZITTEN!
Laat ons nu de “andere”soorten van gemaakte verplichtingen bespreken door eerst te
definiëren wat “verplichting” betekent in Funk & Wagnal’s Woordenboek: “1. De handeling
van verplichten (zichzelf toewijden zonder voorbehoud), of de toestand van toegewijd te zijn.
2. Een toezegging of belofte om iets te doen”. Andere verplichtingen die gemaakt zijn in dienst
aan GOD zijn huwelijk, ouderschap, voeding en zorg voor de fysieke hongerigen, armen en
zieken, en HET VERSPREIDEN VAN HET WOORD VAN WAARHEID OVER DE GEEST
VAN GOD EN DE SCHEPPING aan ALLEN van uw spirituele onwetende en verhongerde
broeders die willen luisteren.
Nu, een verplichting die gij op u neemt om een huis of een auto te “kopen” op “krediet” ten
laste van toekomstig inkomen, is op zijn best wankel voor beide partijen die akkoord gaan met
deze voorwaarden. “Krediet” in deze omstandigheid is een belofte om later te betalen op een
vastgestelde toekomstige tijd. Veel gezinnen ondervinden het nu en er zullen er nog veel meer
zijn die ondervinden dat zij niet langer meer deze belofte van te betalen kunnen eren omdat
velen hun baan verloren hebben of zullen verliezen en dus niet meer het “inkomen” hebben om
te betalen. Dit is een voorbeeld van een verplichting die NIET in dienst aan God is.
TRILJOENEN krediet “dollars” zijn DOOR ENKELEN gemaakt door het manipuleren van
“krediet” en zo, ook, zijn TRILJOENEN verloren door de VELEN die gevangen zitten in
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verplichtingen waarvoor zij niet kunnen betalen. Er zijn duizenden voorbeelden van
“verplichtingen” van dit soort.
Dus, als gij een belofte of een toezegging aan een broeder of zuster maakt om hen te helpen op
een bepaalde manier zoals hen te betalen voor een dienst voor u uitgevoerd, of hun dieren te
voeren en hun huis te verzorgen terwijl zij weg zijn, dan vertegenwoordigt uw WOORD uw
integriteit om zo goed als het u mogelijk is ALLE beloften aan de ander te eren. Uw
persoonlijke macht is in directe relatie tot de integriteit van uw ziel. Dit betekent dat als uw
woord van belofte of toezegging niets betekent, gij uzelf , uw broeders en GOD onteert en
“machteloos” wordt en dus een werktuig van het kwaad. Dus de moraal van dit verhaal is:
denk zorgvuldig na over ELKE belofte en toezegging die gij maakt VOORDAT gij UW
WOORD GEEFT. Geef niet uw woord voor enige toekomstige “belofte” tenzij gij er ZEKER
van bent dat gij uw woord zult kunnen houden. En wees er zeker van dat gij volledig
BEGRIJPT wat een belofte, eed of verplichting, die van u gevraagd wordt op dit vlak,
BETEKENT voordat gij UW WOORD geeft. Want indien gij niet voorzichtig zijt, zoals in het
geval van de vele zogenaamde “geheime” organisaties, maatschappijen en “Mysterie
Scholen”, kan uw belofte aan hen uw onbedoelde verplichting TOT KWAAD betekenen. Een
toezegging gemaakt aan het KWAAD of SATAN is GEEN verplichting gemaakt in DIENST
AAN GOD en wordt daarom niet erkend door GOD!!!
15. GIJ MOET GEHOORZAMEN AAN DE WIJSHEID VAN GOD VOOR DE
VERANTWOORDE EN EVENWICHTIGE VOORTPLANTING VAN UW SOORT.
Wij hebben geschreven over de Huwelijksbelofte door een MAN en een VROUW aan God als
een van de noodzakelijke componenten om ook een OUDER te worden voor God wat betekent
voortplanting van uw soort. ( Zie Wet # 8 “Gij Zult Geen Overspel Plegen)”.
Nu de GODDELIJKE EN HEILIGE “daad” die door GOD gecreëerd is voor de voortplanting
van de soort noemt gij “seksuele vereniging”. God schiep DEZE GODDELIJKE
VERENIGING die te volbrengen is tussen EEN man en EEN vrouw speciaal voor het behoud
van het evenwichtige niveau van de soorten voor elk gegeven planetair systeem. Nu de
“gevallenen” of tegenstanders van GODDELIJKHEID hebben volledig deze eens “heilige” en
“goddelijke” daad, die ooit werd GEDAAN met volledige LIEFDE en TOEWIJDING aan DE
VADER binnenin elke partner, ontaard en belasterd, zodat zij (sex) nu genoemd wordt als een
”geboorterecht” om vaak te worden gedaan, ongestraft en met VELE partners van beide
geslachten en zonder rekening te houden met LIEFDE of verantwoordelijke voortplanting.
Hoe wenen wij en DE VADER voor u! Dit ENE misbruik van Gods schepping heeft uw soort
bijna vernietigd. Laat ons nogmaals citeren van “EN ZIJ NOEMDEN HEM IMMANUEL. IK
BEN SANANDA”- Pagina 55:
“De handeling van het huwelijk en voortplanting moet de hoogste mate van zuivere
intentie en voorbereiding hebben, want op deze verbintenissen en beperkingen zal het
behoud van de mensheid als “soort” op de planeet, berusten. Als alles is gedaan en
nageleefd, zal gerechtigheid en vrede over de mensheid komen en het leven in de
menselijke vorm kan blijven voortbestaan”.
“Als de mens doorgaat met zijn egoïstisch en onverantwoord gedrag, zal hij zijn eigen
doodstarief luiden. Er wordt een punt bereikt waarop een planeet niet langer meer het
ongebalanceerde systeem door de mensheid gecreëerd, kan ondersteunen. En toch, zo zal
het geschieden (Lees dit zorgvuldig!) dat de mens niet zal luisteren en vernietiging over zijn
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eigen soort zal brengen. Het zal zover komen in zo’n twee millennia dat de mens het punt
van zelfvernietiging zal bereikt hebben (Dit is 1991 vrienden, hebt gij deze profetie van Jezus
Christus Immanuel en ANDERE profeten voor hem vervuld?!?) En zo is het voorspeld door
de profeten en zal het gebeuren op de tijd van vervulling en in mijn tijd van vervulling”.
(Einde citaat).
Laten wij beginnen met Gods richtlijn over het huwelijk en de Voortplanting tussen EEN
MAN en EEN VROUW. Het is heel duidelijk dat DIT NIET zegt, dat een huwelijk en “de
seksuele daad” tussen een man en een man, of een vrouw en een vrouw, of TWEE mannen en
EEN vrouw of DRIE vrouwen en EEN man, of enz. OK is. Nogmaals, de wetten van
evenwicht zijn LOGISCH, wat betekent dat zij gemaakt werden om het EVENWICHT te
behouden binnen De Schepping.
Vanwege de verschillende graden van doelbewuste, systematische en met kwade opzet
onzedelijke en wellustige seksuele gedragingen, die de corruptie van deze GODDELIJKE
VERBINDING zijn, en die werden en worden beoefend door de meesten op uw planeet,
gebeurt de WAARSCHUWING, hierboven gegeven door onze geliefde Jezus Immanuel, nu
voor uw eigen ogen in deze periode!
De seksuele “daad” werd specifiek ontworpen om te worden uitgevoerd door één man en één
vrouw die hun GODDELIJKE LIEFDE ALS EEN EENHEID hebben verbonden in de unie
van het huwelijk, bepaald door GOD. Door deze unie van LIEFDE, was deze daad van
seksuele omgang tussen een man en zijn vrouw voor de voortplanting, de meest heilige en
vereerde verantwoordelijkheid, een uitbreiding van hun LIEFDE en TOEWIJDING AAN
GOD in zijn dienst als OUDERS van ZIJN Kinderen.
Nu, herinner u de Wet van “Oorzaak en Gevolg”. Al de GEVOLGEN van het breken van deze
ene richtlijn van GOD ondergaat gij allen vandaag de dag . Overbevolking en de verspreiding
van dodelijke geslachtsziekten en bloed-overgedragen ziekten, zoals syfilis en AIDS, zijn
bewijzen van UW zelfkastijding tot het punt van het creëren van de bijna totale vernietiging
van uw menselijke soort op Aarde.
Dus laat hierover GEEN misverstand bestaan. De volgende GEDRAGINGEN zijn specifiek en
onmiskenbaar TEGEN OF IN TEGENSTELLING TOT DE WETTEN VAN GOD EN DE
SCHEPPING:
1. Elke Homoseksuele sexuele activiteit tussen twee mannen of meer is strikt verboden.
2. Elke Homoseksuele sexuele activiteit tussen twee vrouwen of meer is strikt verboden.
3. Elke Biseksuele sexuele activiteit tussen twee of meer mannen en vrouwen is strikt
verboden.
ONTHOUD DAT WIJ SPECIFIEK VERWIJZEN NAAR ‘SEKSUELE’ ACTIVITEITEN,
NIET LIEFDE, INTIMITEIT (het delen van zielsdiepe nabijheid en bijzonderheid van de
vriendschap) SAMENWONEN (het samenleven in kamers/huis samen) EN VRIENDSCHAP
tussen leden van hetzelfde geslacht. Wat betekent dat het de OBSCENE, LUSTVOLLE en
ONVERANTWOORDELIJKE “SEKSUELE DAAD” is DIE SPECIFIEK EN STRIKT TEGEN
GOD en HET LEVEN IS!
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4. Elk anale ( sodomie) sexuele gemeenschap uitgevoerd tussen personen, man of vrouw, is
strikt verboden.
5. Elke seksuele activiteiten met dieren (bestialiteit) van ieder mens is strikt verboden.
6. Elke seksuele activiteiten uitgevoerd door degenen die nauw verwant zijn binnen
dezelfde familielijn (incest). Bijvoorbeeld: broer en zus, vader en dochter, oom en nicht,
tante en neef, neef en nicht, moeder en zoon, grootvader en kleindochter, is strikt
verboden.
7. Elke seksuele activiteit uitgevoerd door een volwassene (mannelijk of vrouwelijk) op of
met ieder kind is strikt verboden.
8. Prostitutie--de Wet van het aanbieden van zichzelf, man of vrouw, naar de ander voor
seksuele relaties in ruil voor BETALING--is strikt verboden.
9. Elk sadistische en masochistische seksuele praktijk uitgevoerd op zichzelf of anderen is
strikt verboden. Sadistisch: 1. Een tendens om genot te hebben in wreedheid.
Masochistisch: 1. Een conditie waarin seksuele bevrediging grotendeels afhangt van
fysieke pijn of ondergane vernedering. 2. Een neiging voor het verkrijgen van genot door
eigen lijden”.
10. Voyeuristische activiteiten ( iemand die seksuele voldoening krijgt door te kijken naar
seksuele objecten of handelingen) of eventuele deelname aan pornografisch (seksueel
expliciet en obsceen) materiaal, ie. films, tijdschriften, boeken, “kunstwerk” en objecten
is strikt verboden.
Gelieve te begrijpen dat het deze VOORINGENOMENHEID is van wellustig gedrag en
wellustig fysiek plezier die ieder van u moet KIEZEN om te voorkomen en er geestelijk
bovenuit te stijgen. De corruptie en de vooringenomenheid met seksuele gedachten, woorden en
acties is hypnotiserend OBSESSIEF geworden en ook vreselijk vernederend aan de GEEST
VAN HET LEVEN VAN DE ENE! DIT IS ONDER GEEN ENKELE DEFINITIE LIEFDE.
Kunt gij niet deze WAARHEID voor u en binnenin u zien? Uw seksuele obsessie MOET
STOPPEN indien gij tot voorbij uw sterfelijk lichaam wilt komen en HET KONINKRIJK VAN
GOD bereiken!
Velen van u, zijn nu waarschijnlijk benieuwd over de handeling van masturbatie: “Stimulering
van geslachtsorganen door zichzelf”. HERlees eerst de bovenstaande paragraaf. Masturbatie is
een seksuele handeling ter eigen voldoening op ZICHZELF EN het is ook wat veel van u paren
doen wanneer gij samen “seks” hebt en het “liefde bedrijven” noemt. Het enige verschil is dat
het “delen“ van WEDERZIJSE masturbatie met uw partner is. Wederzijdse masturbatie IS
GEEN GODDELIJKE SEKSUELE VERBINDING TER VIERING VAN VOORTPLANTING.
Wanneer iemand “volwassen” is en geen kinderen wenst te hebben, is het zoeken van seksueel
genot bij zichzelf of met een ander een overtreding op zich zelf gewoon OMDAT GIJ UW
GEESTELIJK CREATIEVE POTENTIEEL BINNENIN ONTKENT EN BEPERKT.
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Het seksuele verlangen, in deze tijd op uw plaats van extreme seksuele vooringenomenheid,
begint voor vele jongeren in de puberteit. Velen hebben seksuele ontspanning of dromen terwijl
zij slapen. Met het VOORZICHTIG en LIEFHEBBEND begeleiden door de ouders, wel vóór en
tijdens deze periode, zal het kind niet bang zijn voor de veranderingen in zijn/haar lichaam en
zal waarschijnlijk af en toe toegeven aan masturbatie voor ofwel nieuwsgierige exploratie of
ontspanning van het fysieke lichaam. Matige of incidentele masturbatie gedaan in privacy door
een ieder, hetzij door kind of volwassene, is niet schadelijk voor of TEGEN het leven TOT het
een obsessieve bezigheid wordt. Ook kan masturbatie een middel van zelfkastijding zijn en dit is
zeer schadelijk voor DE GEEST VAN GOD BINNENIN. Vergeet dit niet ouders, het kan ook
zeer schadelijk worden voor een kind als het hem door zijn “training”, wordt geleerd voor zijn
genitaliën vrees of verachting te hebben , of wordt geleerd zich schuldig te voelen voor eigen
seksueel onderzoek of masturbatie. Het moet zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid leren
kennen en ALLE WETTEN VAN GOD leren met inbegrip van de voorschriften inzake
voortplanting. Maar als gij het kind leert angst te voelen, beschaamd of schuldig te zijn over zijn
eigen persoonlijk seksueel onderzoek, kunt gij het eigenlijk aanzetten tot OBSESSIEF
VOORINGENOMENHEID met seksualiteit. Als het kind niet wordt blootgesteld aan
voortdurende “seksueel stimulerende” media, zal het snel zijn interesse verliezen na het eerste
zelf onderzoek, INDIEN ZIJN CREATIEF potentieel wordt aangemoedigd, gevoed en
ondersteund door ZIJN OUDERS en LERAREN. De meer spiritueel bewuste kinderen en ouders
zullen er ofwel niet veel belangstelling voor hebben of geleidelijk interesse verliezen in de
seksuele exploratie van welke aard dan ook. Het is veel gezonder voor de geest als dit proces
van het loslaten van seksuele gevoelens natuurlijk is en DOOR keuze, vanwege waar spiritueel
BEGRIP en bewustzijn.
Wat gij hebt gelabeld als”seksuele energie” of “libido” is eigenlijk een corruptie van het
creatieve en voedende potentieel van De Geest van GOD binnenin U. LATEN WIJ DIT
HERHALEN: UW “SEKSUELE ENERGIE/LIBIDO IS EIGENLIJK EEN CORRUPTIE
VAN HET CREATIEVE EN VOEDENDE POTENTIEEL VAN DE GEEST VAN GOD
BINNENIN U! Laten we eens zien hoe uw Funk & Wagnal’s Woordenboek Libido definieert:
1. Seksueel verlangen of impuls. 2. Het instinctief verlangen of de aanzet achter alle
menselijke activiteiten. Hebt gij dit duidelijk gelezen, vrienden? INSTINCTIEF VERLANGEN
OF AANZET ACHTER ALLE MENSELIJKE ACTIVITEITEN! De kneep is, dierbaren, dat
SEKS niet een INSTINCTIEF verlangen of aanzet is die door GOD gecreëerd was, DIT was uw
CREATIEVE, voedende aanzet om TE WETEN en GOD BINNENIN TE VIEREN, OM DE
STEEDS ONTVOUWENDE EXPANSIE EN HET AVONTUUR VAN HET LEVEN MEDE TE
SCHEPPEN! De echte liefhebbende GODDELIJKE UNIE, dit mannelijk/vrouwelijk ervaren
van hun creatief potentieel door de seksuele handeling van VOORTPLANTING, was gecreëerd
om een VERBINDING te zijn van GODDELIJKE LIEFHEBBENDE DEVOTIE en een
VIERING VAN DE GESCHENKEN VAN GEDEELDE EENHEID...EN VAN NIEUW LEVEN
GECREËERD VANUIT GOD. Zelden voelt men WARE LIEFDE, zorgzame vriendschap,
genegenheid en intimiteit voor medemensen in uw wereld. De meesten hebben gewoon vergeten
wat LIEFDE is. Gij denkt misschien dat gij en uw partner een van de “zeldzame”uitzonderingen
zijn? Hier is een test voor u. Hoe lang zou uw huwelijk en verbinding duren als gij vanaf
vandaag STOPT met alle seksuele activiteit met elkaar? Denk hier zorgvuldig over na. Denkt gij
echt dat gij uzelf aan uw partner seksueel, en anders, geeft omdat gij hem/haar wenst te
plezieren? Om u beiden te behagen?
Om uzelf te behagen? Denkt gij dat uw seksuele orgasme ecstasy is? GIJ BEPERKT ZELFS
ECSTASY!
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Ziet gij, gij zijt niet uw verlangens, gij zijt niet uw emoties. Gij zijt de GEEST VAN het LEVEN
van GOD, en uw geest IS de MEESTER over uw verlangens en emoties. Ziet gij niet dat gij
gewoon gekozen hebt, in uw illusie van onwetendheid en verwarring, om uw emoties en
verlangens de MEESTER TE MAKEN over uw GEEST … UW GODZIJN?!?
Deze corruptie van uw creatief potentieel werd GEMAAKT, GECONDITIONEERD EN VORM
GEGEVEN DOOR DE ANTICHRIST. GIJ NAM GEWOON DE LEUGEN AAN ALS
WAARHEID EN ZIJT VERSLAAFD GEWORDEN AAN UW VERLANGEN NAAR “SEKS”.
Gij gelooft niet dat uw “seksuele”verlangen is gemaakt? Kijk om u heen vandaag. Uw
reclamemedia alsook uw tijdschriften, televisie en filmen MAKEN UW VERLANGENS VOOR
U door het u conditioneren en vormen door middel van valse “BEELDEN” van wat schoonheid
is, wat “sexappeal” is--met andere woorden, door voortdurend uw aandacht te sturen naar “hoe”
gij er fysiek uitziet, uw sportieve dapperheid, uw sexappeal en aantrekkelijkheid. Waarom werkt
nu, en heeft deze “verlangen”-creatie gewerkt? Omdat de Anti-Christ eerst de “valse beelden”
heeft gevormd en dan telkens ingespeeld heeft op uw ANGST om niet aantrekkelijk te zijn,
onwaardig, niet populair en gewoon afgewezen te worden DOOR ANDEREN die GIJ toestaat
TE OORDELEN OVER U ALS MENSELIJK WEZEN! De Anti-Christ houdt u GEBONDEN
door de “valse” beloften gemaakt door uw verlangen HET LEVEN WAARDIG TE ZIJN, dus
zijt gij te druk bezig met het beantwoorden aan de “foute” vorm en niet met het ontwikkelen van
uw creatieve spiritueel potentieel binnenin! Hoe durft GIJ u ONWAARDIG voelen door het
geloven van die onzin van valse “BEELDEN”! HERINNER U ALSTUBLIEFT DEZE
WAARHEID: GIJ ZIJT GODS TEMPEL!
Adverteerders verkopen altijd “hun beeld” van wat gij “romance” noemt en gij wordt
aangemoedigd te denken dat het passionele “seksuele” vervulling betekent. Uw woordenboek
omschrijft romance als: “1. Een liefdesrelatie. 2. Een soort van liefde tussen de seksen,
gekenmerkt door hogere idealen van toewijding, en sterke passie. 3. Avontuurlijke, heldhaftige
of exotische aard: fantaseren over plaatsen ver weg”. Wanneer gij naar romance hunkert, of gij
het weet of niet, betekent dit niet een “seksuele” affaire, geliefden, het betekent een
LIEFDESAFFAIRE, gij verlangt GODS LIEFDE VAN HET LEVEN binnenin te ervaren, gij
hunkert naar het voelen van “VOL LEVEN’, dwz. warme en intense gevoelens, enthousiasme en
ijver. WAAROM? Omdat gij verveeld zijt en geestelijk onvervuld met de zelfgeschapen
“grenzen” van uw leven. (Grenzen die de “controlerende” media voor u heeft opgezet op de
eerste plaats). Gij zijt uit balans en gij zoekt het ontbranden van uw CREATIEF POTENTIEEL
BINNENIN. ROMANCE is de belofte aan AVONTUUR en VREUGDE voor de ervaring van
DE GEEST VAN HET LEVEN, VAN GOD, binnenin u. Ziet gij, ROMANCE is geen seksueel
avontuur of een plaats om naar toe te gaan; het is uw verlangen naar het voelen en WETEN
VAN GOD binnenin u. Gij kunt romance ervaren door het delen van toegewijde en avontuurlijke
LIEFDE van LEVEN, met uw partner. Ongeacht wat uw media ”hype” u vertelt, onthoudt dit,
uw verlangen naar romance is uw verlangen naar VERANDERING van een beperkt en
geestelijk onvervuld bestaan., in het herkennen en ERVAREN van uw ONBEPERKT Creatief
Spiritueel Potentieel binnenin.
De volgende keer dat gij een “seksuele” drang hebt, kijk om u heen, wat hebt gij gezien, gelezen
of waaraan hebt gij deelgenomen, die dat dit verlangen heeft gemaakt? Mannen, als gij een
fysiek “mooie” vrouw ziet, is uw EERSTE gedachte bewondering en waardering voor deze
GAVE van lieflijkheid en zijt gij nieuwsgierig naar de lieflijkheid en schoonheid van
HAAR GEEST? OF, in plaats daarvan, vraagt gij u af hoeveel plezier gij zou ontvangen als gij
“seksuele relatie” met haar zou hebben? En hetzelfde is waar voor u vrouwen die zichzelf
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“bevrijd” noemen, wat meestal eerst betekent “seksueel” bevrijd zijn en dezelfde gelijke
“rechten” hebben als mannen om veel “losse” seksuele ontmoetingen te hebben.
Erken dat deze “seksuele drang” in werkelijkheid uw ONVERVULD creatief potentieel is dat
schreeuwt om te worden vrijgelaten van de zelfopgelegde “limiet” of grens van DE fysieke
seksuele HANDELING. Handeling: “1. De rol van…; imiteren. 2. Te dienen tijdelijk of als een
vervanging. TE DOEN ALSOF”. De seksuele daad is beperkend, zij vervangt en imiteert UW
CREATIEVE EN SPIRITUELE ONTPLOOIING OM GOD TE KENNEN. Wanneer gij deze
waarheid echt begrijpt en herkent, kan uw creatieve spirituele ontplooiing niet langer
GEFRUSTEERD EN BEPERKT blijven in de herhaling van een dwaze en ware geestelijke
onvervullende “seksuele daad”.
Betekent dit dat van u verwacht wordt , door uzelf en door GOD, om alle seksuele activiteit NU
te STOPPEN? ALLEEN als het UW keuze is, gemaakt met de VREUGDE van WAAR begrip,
en dus ook met de vrijheid van onthechting van deze “VERSLAVING” en geen wens hebbende
om voort te planten. Voor de meesten van u, vooral volwassenen, is “seksueel gedrag” inmiddels
verslavend, dus moet gij dit als zodanig behandelen. Verwijder zoveel van de “verleiding” in uw
aanwezigheid als mogelijk, net als een alcoholist zichzelf moet verwijderen van “cafés “ en de
alcohol moet verwijderen uit zijn huis. Wees zacht met uzelf, houdt u zorgvuldig aan de lijst van
de tien items als hierboven die “STRIKT VERBODEN “ zijn als seksuele gedragingen (inclusief
overspel). Indien gij alleen of getrouwd zijt en verslaafd aan de “seksuele daad”, gebruik af en
toe masturbatie als de mindere van het kwade “als gij moet”. Als gij gelukkig getrouwd zijt en
beiden hebben “genoten” van uw verslaving aan het monogame wederzijdse masturberen van
uw seksuele handeling, moeten beide partners dan worden onthecht om de verslaving te laten
verdwijnen.
Dus wees zacht voor uzelf en uw partner, maar wees bewust en verantwoordelijk voor de
”gevolgen” (zoals zwangerschap) en volhardt in uw doel (voor uzelf) om vrij te worden en los te
koppelen van ALLE dingen van Fysieke Manifestatie. HERKEN eenvoudig zonder uzelf te
straffen met schuldgevoel en schaamte dat dit een overtreding is tegen de Creatieve geest van het
leven binnenin u. Accepteer voor een tijd dat gij het verlangen zult hebben omdat gij “verslaafd”
zijt, en velen van u zien dit als een “verlenging” van uw liefde. Straf uzelf of een ander niet, laat
het “verlangen” natuurlijk oplossen binnen elke partner. Als gij het ontplooien en het avontuur
van de ontdekking van UW creatief spiritueel potentieel begint, zult gij verrast zijn, omdat gij op
een bepaald punt zult merken dat de “seksuele daad” niet langer een beroep op u doet. Gij zult
ervan losgemaakt zijn en er niet langer meer belangstelling voor hebben!
16. GIJ MOET ANDEREN BEHANDELEN ZOALS GIJ DOOR HEN BEHANDELD
WILT WORDEN.
OOK “DE GOUDEN REGEL” GENOEMD.
De GOUDEN regel. Hoe waar is het dat als gij echt zou denken over hoe gij elkaar behandelt,
en overwegen dat gij ALLEN EEN zijt, dat de meesten van uw kleine “waargenomen”
verschillen zouden verdwijnen. Vraag uzelf af hoe gij, wanneer gij de Geest van God binnenin
eert, echt zou willen worden behandeld door anderen.
Hier is een begin voor u: Met respect, met eerbied, met eer, met waardigheid, met
enthousiasme, met geduld, met tolerantie en begrip, met vergeving, met vriendelijkheid en
beleefdheid, met zorg, met waardering, met vrijgevigheid, met interesse in uw gesprek, met
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liefde, met aandachtigheid, met eerlijkheid en integriteit, met vertrouwen, met vriendschap en
met harmonie.
Nu, behandelt gij anderen op dezelfde manieren als hierboven beschreven, ZOALS gij
behandeld zou willen worden? Behandelt gij uzelf op dezelfde wijze als hierboven
beschreven? Als GIJ niet eens uzelf eert, hoe kunt gij dan verwachten EER en respect van
ANDEREN te ontvangen? Behandel anderen eervol en met integriteit, vriendelijkheid en
tolerantie en verwacht dat zij u op dezelfde manier behandelen. Als zij u NIET met hetzelfde
respect behandelen, EER uzelf genoeg door hun overtreding te herkennen, breng het onder hun
aandacht en verlaat vervolgens hun aanwezigheid.
En Jesus Immanuel vertelde de mensen: “Vraag en het zal u gegeven worden; zoek en gij
zult vinden; klop en u zal worden opengedaan. Want hij die vraagt in zijn geest,
ontvangt, en hij die zoekt door de kracht van de geest, vindt, en hij die aan de deur van
zijn geest klopt, aan hem zal worden geopend”.
“Wie is er onder u die, als zijn zoon hem vraagt voor brood hem een steen zou geven? Of,
als hij u vraagt voor een vis zou gij hem dan een slang aanbieden? Daarom, als gij,
hoewel gij slecht zijt, nog steeds uw kinderen goede gaven kunt geven, hoeveel meer zal
uw geest u geven als gij daarom vraagt?” (Einde Citaat).
De Geest van God binnenin geeft u altijd wat gij nodig hebt als gij maar uw “gewijzigd” ego
opzij zet en nederig communiceert met UW GEEST. Alle kracht van De Vader bestaat
binnenin u om u dat te geven wat UW GEEST nodig heeft om liefdevol het leven te
ondersteunen en vreugde te geven, vervulling, en innerlijke vrede. Gij hoeft alleen maar aan
DE VADER BINNENIN u te vragen om u te laten zien, u te vertellen, u te geven dat wat GIJ
NODIG HEBT om in ZIJN DIENST, ZIJN LICHT, ZIJN LIEFDE, ZIJN VREUGDE te
BLIJVEN. IN ALLE DINGEN MOGE UW (ZIJN ) WIL GESCHIEDEN!
Er is een gezegde: “Wees voorzichtig met wat je vraagt, GIJ ZOU HET KUNNEN
KRIJGEN”. Ach, dit gezegde geeft herkenning aan UW kracht van manifestatie en hoe,
wanneer gij zelfzuchtig het leven bekijkt vanuit de MIST van uw “Gewijzigd” Ego, gij niet
werkelijk kunt begrijpen wat uw GEEST binnenin nodig heeft. GIJ zou onaangenaam verrast
kunnen worden wat het “gewijzigd” Ego voor u oproept als gevolg van het ontkennen van DE
WIL VAN DE VADER BINNENIN U!
17. HET KWAAD (TEGENSTANDERS VAN GOD) MOET ALTIJD EEN TEKEN
DRAGEN VAN HUN VERDORVENHEID.
(DOOR HUN VRUCHTEN ZULT GIJ HEN KENNEN).
Een van de grootste “tekenen” van de duisteren is hun HYPOCRISIE: “1. Het voorwenden
van gevoelens te hebben, of kenmerken, die men niet bezit, vooral het bedrieglijk voorwenden
van deugdzaamheid. 2. Iemand die pretendeert vroom en deugdzaam te zijn zonder echt zo te
zijn”.
Immanuel sprak tot de mensen in “EN ZIJ NOEMDEN HEM IMMANUEL: Ik Ben Sananda”
en zei: “Wee u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij hypocrieten die kopjes en kommen
uiterlijk schoon houden terwijl zij van binnen vol zijn met roofzuchtigheid en hebzucht.
Eerst moet gij dat wat in de kop is reinigen zodat datgene aan de buitenkant eveneens
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zuiver wordt, en blijft. Zo lijkt gij, ook, goddelijk en deugdzaam in het bijzijn van
mensen, maar innerlijk zijt gij overvol van hypocrisie, valsheid en overtredingen. Wee u
huichelaars die graven bouwen voor de profeten en de graven van de rechtvaardigen
versieren, en spreken: “Hadden wij in de tijd van onze vaderen geleefd, wij zouden met
hen niet schuldig geworden zijn in het vergieten van het bloed van de profeet”. …
Daarom, vervult gij de maatregel van uw vaders, daar gij uw leven zult eindigen zonder
begrip, en gij zult in de toekomst problemen hebben om te leren. Gij, generatie van
adders, hoe kunt gij groot zijn in de geest zonder iets begrepen te hebben? Al het
rechtvaardige bloed dat door u, op Aarde werd vergoten, zal tot u terugkomen,
beginnend met de eerste profeet die uw vaders en voorvaders vermoord hebben, tot het
bloed van Azcharias, de zoon van Barachjas, die gij vermoord hebt tussen de tempel en
het altaar, en daarom, al het bloed van de toekomst, dat zal worden vergoten, zal uw
eigen verantwoordelijkheid zijn. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dit alles zal over u en uw
ras komen, voor een zeer lange tijd nog te komen en te gaan.” ( Einde citaat ).
Zo zult gij merken dat hypocrisie niet tot het Koninkrijk van God behoort. Degenen die hun
spirituele rijkdom, vroomheid en welvarendheid verklaren, die zichzelf uitverkoren verklaren
gewoon omdat zij tot deze of gene religie of ras behoren zijn dwazen en huichelaars omdat,
hetgeen zij naar buiten toe zeggen over wat zij zijn en waarin zij geloven, en wat ze eigenlijk
(stiekem) denken en doen, meestal volledig verschillend is.
En Jezus de Christus Immanuel geeft ons meer “tekenen’ om ons te helpen de kwaden te
herkennen.
“Pas op voor valse profeten en schrijvers die tot u in schaapskleren komen, maar van
binnen als razende wolven zijn, en tot u preken over nederigheid en heilige plaatsen, over
valse godheden en goden, en tot u preken over nederigheid aan afgoden en valse leringen.
“PAS OP VOOR DEGENEN DIE U DE TOEGANG TOT WIJSHEID EN KENNIS
VERBIEDEN EN U VERTELLEN NIET TE GAAN LUISTEREN NAAR WAT
MISSCHIEN DE WAARHEID IS, WANT ZIJ SPREKEN U ALLEEN AAN OM
MACHT OVER U TE VERKRIJGEN EN UW GOEDEREN EN BEZITTINGEN TE
STELEN. ZOEK ALTIJD ONDER DE OPPERVLAKTE WAT ZIJ U NIET
VERTELLEN EN, VERDER, CONTROLEER ZORGVULDIG DIE DINGEN DIE ZIJ
VAN U ONTTREKKEN. WAARHEID EN WIJSHEID IN WAARHEID WORDT
GEGEVEN ZONDER DE PRIJS VAN SCHATTEN, NOCH DE KRACHT VAN
MACHT.
“Gij zult ze herkennen door de vrucht die zij dragen. Kan een persoon druiven
verzamelen van de doornen, en vijgen van de distels? Daarom, elke goede boom brengt
goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede
boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede
vruchten voortbrengen. Daarom, DOOR HUN VRUCHTEN ZULT GIJ HEN
KENNEN”. ( Einde citaat ).
Gij die trouw hebt geloofd dat uw “Heilige” Bijbel is geschreven in de zuiverheid van Gods
Wil, zult nu, ongetwijfeld, op zijn minst nieuwsgierig zijn over het “hoe” en het “waarom” dat
deze vervorming van DE Waarheid heeft mogen plaatsvinden.
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Wij zullen het u dus vertellen: Zelfs in die tijd, toen degene bekend als “Mozes” leefde,
jubelden de religieuze/imperium leiders toen ze door Mozes de Geboden die door GOD waren
gegeven gepresenteerd werden. De reden: Aldus konden ZIJ de zelfbenoemde SCHEPPERS
en AFDWINGERS van HUN interpretaties van GODS WETTEN worden. Ziet gij, zij
ontdekten dat door zorgvuldige manipulatie en interpretatie van deze “wetten” (zoals het uit de
schriften verwijderen van verwijzingen naar “reïncarnatie”) zij vervolgens een veel
doeltreffender niveau van controle en discipline konden handhaven OVER het volk dat zij
regeerden. Met andere woorden, ZIJ zouden staan tussen GOD de Vader BINNENIN en de
mensen, die hen (de mensen) machteloos maakten en overgeleverd aan de genade van deze
listige en bedrieglijke “leiders”. Deze boosaardige bedriegers zijn nog steeds onder u en door
hun hebzucht, verraad en manipulatie, controleren ZIJ veel van uw wereld sociaaleconomisch,
politiek en zelfs geofysisch …. Zelfs op de dag van vandaag.
In aanvulling op het zoeken naar tekenen in woorden en daden van anderen, moet gij eerst ook
de “tekenen” herkennen van de Anti-Christ binnenin uzelf. Gelieve het document te
raadplegen: “Hoe de Anti-Christ
Binnenin U te herkennen”, in die “Journal”.
Onthoud dit, gij die “trouw en waar” zijt, met uw oprechte inzet voor de ontwikkeling en het
vertrouwen van UW HEILIGE GEEST BINNENIN, zult de kennis van Waarheid en de
Spirituele Wijsheid van God en De Schepping gegeven worden om u altijd in balans en dienst
aan de EENHEID VAN ALLES te behouden.
18. GIJ MOOGT GEEN SLAVERNIJ TOEPASSEN OP ENIG MENSELIJK WEZEN
VAN GOD.
Dit betekent dat gij niet moogt EISEN door kracht en angst, om te controleren, beperken,
gebruiken, of manipuleren van een ander mens, om enige dienst of werk voor u te doen, tegen
hun wil, zonder hen een EERLIJKE compensatie te geven. Dit betekent ook dat gij niet een
ander mens kunt KOPEN of VERKOPEN alsof hij/zij een product is dat gij BEZIT. Dit omvat
UW KINDEREN. Babies en kinderen zijn geen “producten” om te worden gemaakt, zoals bij
“kunstmatige” bevruchting. Of te worden geboren via een “surrogaat” moeder. Als een paar
niet in staat zijn om fysiek voort te planten, dan hebben zij een keuze”zij kunnen een dakloos
of ongewenst kind ADOPTEREN, of zij kunnen kiezen om kinderloos te blijven. ADOPTIE
van iemands ongewenst of ouderloos kind is een van de meest LIEFDEVOLLE en
ONZELFZUCHTIGE daden die ieder bevoegd en zorgzaam paar in dienst aan GOD kunnen
doen. Niet alle paren zijn of waren voorbestemd om voort te planten! Het is geen straf van
God. Het is de verantwoordelijkheid van ieder “onvruchtbaar” liefhebbend paar te herkennen
dat voortplanting deze keer niet hun opdracht is. Maar als zij kinderen wensen, moeten zij
begrijpen wat een EER het is de opvoeding te accepteren van een van GODS kinderen die
niemand anders heeft om het lief te hebben!
Een van de meest pijnlijke en vernederende termen die gij, mensen, gebruikt voor kinderen die
geboren zijn “buiten het huwelijk” is “bastaard” ( wat onwettig betekend volgens de
MENSELIJKE WET). GIJ moet nu WETEN dat in GODS Koninkrijk GEEN BASTAARDEN
ZIJN. Deze “buiten het huwelijk geboren” kinderen zijn net zo kostbaar voor God als ieder
ander kind geboren uit “getrouwde”ouders.
Dan zijn er veel van u, mensen, die door de geschiedenis heen superioriteit of inferioriteit
claimen vanwege kleur of ras. Het gevoel dat een mens heeft van zogenaamde “genetische”
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superioriteit bestaat binnen de geest van de MENS die de controle en dominantie en het tot
slaaf maken van andere mensen van verschillend ras of kleur dan hij is, wenst te hebben.
Bijvoorbeeld, vele van de Duitsers die onder de ene genaamd “Hitler” geloofden dat het
“zuivere” Kaukasische ras veruit superieur was op genetisch, mentaal en fysiek vlak, aan
ALLE andere rassen. Zij geloofden in het zuiver houden van het ras door het niet te kruisen
met andere zogenaamde inferieure rassen. Eveneens worden, vele van de zogenaamde “Joden”
onderwezen, en geloven, dat hun “ras” is GEKOZEN door GOD over alle anderen en dus
geloven zij dat zij superieur zijn. In Amerika als ook Europa, werden “zwarte” of “donkere”
mensen verondersteld minderwaardig te zijn en werden SLAVEN gemaakt van de “blanken”.
Ziet gij niet, de duivelse krachten CREËREN en STIMULEREN het benadelen van anderen
die “verschillend” zijn in cultuur en huidskleur dan zij, zodat zij deze waarneembare
“minderen” kunnen CONTROLEREN. Over de hele wereld wordt door uw media en door het
overheidsbeleid, het zaad van raciale onrust, onenigheid en vooroordeel doelbewust geplant,
gevoed en toegestaan om de bittere vrucht te dragen van haat en wrok, en wordt aldus
voortdurend bestendigd om U mensen te beletten van u te VERENIGEN. Door u gescheiden te
houden, door het onderdrukken van diverse groeperingen, bestendigen ZIJ uw onderlinge strijd
terwijl ZIJ HUN plannen uitvoeren voor TOTALE dominantie over u ALLEN.
Zo, is het tegen de WETTEN VAN GOD voor een man en een vrouw van verschillend ras of
kleur om te trouwen en kinderen te krijgen? NATUURLIJK NIET! DE GENETISCHE
CORRUPTIE VAN UW MENSELIJKE SOORT BESTAAT SPECIFIEK DOOR HET
ONGEMAK BINNEN DE SPIRITUEEL ZWAKKE EN CORRUPTE WEZENS DIE
VOORTPLANTEN, NIET VANWEGE HUN KLEUR ! Iedere ZIEL is een fragment van God.
Welk ras of kleur van het lichaam dat de ziel kiest om te incarneren geeft GEEN enkel verschil
voor GOD. Alleen de MENS kiest ten onrechte voor het maken en afbakenen van “
kenmerken” of “trekken” van raciale superioriteit/inferioriteit.

In Dienst van Het Goddelijke Licht van Wijsheid en Waarheid van onze Schepper,
Aton en de Schepping die WIJ zijn:
Sananda
Lord Michael
Germain
Druthea
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HET BEGRIJPEN VAN DE NATUUR VAN UW PERSOONLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
Nu zullen we de persoonlijke verantwoordelijkheid bespreken die ieder van u, Mensen, heeft
ten opzichte van het harmoniseren en onderhouden van De Wetten van Evenwicht zoals
gegeven in (zie) “De Wetten van God”. Aangezien gij begaafd zijt met een Vrije Wil en met
een redeneringintelligentie door Uw Schepper, is het waar dat evenwicht een KEUZE is die
gemaakt wordt door ieder mens, NIET hetzelfde als een “instinct” voor onderhoud en
evenwicht door de Schepping gegeven aan uw dier en vogel koninkrijken.
Maakte God u daarom de Heer van deze Schepping? Ja, maar niet om deze perfectie te
verbeteren, te domineren, op te heffen en te vernietigen. Hij gaf u een fysisch koninkrijk om de
wonderbaarlijke en prachtige variaties van het leven te ervaren. Dit is een plaats, aan u
gegeven, om spirituele perfectie te bereiken door het leren en wijselijk volgen van De Wetten
van God en De Schepping. Het is eveneens een plaats om te leren door DE GODDELIJKE
GEEST BINNININ U hoe te HARMINISEREN met het geheel van de Schepping waarin gij
gekozen hebt om ervaring op te doen, met inbegrip van de geliefde Moeder Aarde. Jammer
genoeg dacht gij met uw vrije wil redenerend denken, op een egocentrische manier, dat het
“moderniseren” en “verbeteren” van deze wonderbare schepping, VOOR U een betere plaats
zou worden, en dit ten koste van de rest van de wereld, en de minerale, planten en dieren
koninkrijken.
Als voorbeeld, willen we hier eer betuigen aan de vele van uw “autochtone” culturen gekend
als de “Ouden” of “Indianen” die bestaan hebben al over de wereld, tijdens uw planetaire
“cyclus”. Zij begrepen, dank zij de rijkdom van hun spirituele groei, dat zij een deel waren van
deze wereld, maar niet OP deze wereld. Zij eerden en zegenden de Moeder die hen schoonheid
gaf, voedsel en beschutting. Zij eerden en zegenden de dieren die hen voedsel en kleding
gaven. En zij eerden en zegenden DE VADER, DE GEEST VAN HET LEVEN, die hen hun
levenservaring verschafte. Zij wisten dat zij niets BEZATEN, buiten de GEEST VAN GOD
BINNENIN hen. ZIJ leefden in harmonie en evenwicht als deel van het geheel, NIET het
dominerende deel, wel “samen met” dit geheel. Dit was hun KEUZE door wijselijk de Wetten
van de Natuur te volgen, gegeven door GOD en DE SCHEPPING.
En zo kwamen dan degenen die zich op arrogante manier superieur vonden over ALLEN
omdat zij “geciviliseerd” waren. Civilisatie, definitie: “Een menselijke maatschappij
gekarakteriseerd door een hoog niveau van intellectuele, sociale en culturele ontwikkeling”.
Wat, echter, betreffende de ontwikkeling van ware “spirituele” wijsheid en perfectie? Wel, de
intellectuelen oordeelden natuurlijk dat het belangrijk was om een zorgvuldig voorbereid
geheel van “religieuze” (niet noodzakelijk “spirituele”) doctrines te hebben om voor
ZICHZELF de noodzakelijke graad van controle, macht en overheersing te vrijwaren OVER
hun broeders in hun zelfgemaakt “geciviliseerd” koninkrijk.
De “autochtonen” werden geminacht, “primitief” genoemd en werden aldus verplicht van
“geciviliseerd”, ofwel vernietigd te worden. Velen van hen die weigerden om zich te
onderwerpen aan de HOER van de Anti-Crist werden eenvoudig vernietigd. Degenen die
overleefden waren spijtig van te leven in de spirituele armoede van de “moderne” civilisatie.
Nu, velen van de “overlevenden” hebben de “oude” spirituele leringen van evenwicht
onthouden en herwonnen en werken om hun spirituele verhongerde en verloren broeders her
op te eisen binnen deze “moderne” civilisatie.
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Zo, door de communie van DE GEEST VAN HET LEVEN BINNENIN eenieder van u, moet
gij ten eerste de Wetten van Evenwicht wijselijk begrijpen en volgen, EN ten tweede, moet
gij wijselijk weten waar UW verantwoordelijkheid begint en eindigt binnen DE SCHEPPING
op deze wonderbare planeet.
Zijt gij, bijvoorbeeld, verantwoordelijk voor de instinctieve natuur van het wilde dier, reptiel,
en vogel koninkrijken? Natuurlijk niet. Maar zijt gij verantwoordelijk voor deze in het
dierenrijk die gij van u afhankelijk gemaakt hebt, zowel voor voedsel, kleding als huisdier?
NATUURLIJK ZIJT GIJ DIT! Is het verkeerd om van deze dieren huisdieren te maken? Niet
noodzakelijk, het is slechts een FEIT dat GIJ het aldus gedaan hebt. Daarom, zijt GIJ
verantwoordelijk voor de zorg en persoonlijke leiding van de afhankelijk gemaakte dieren
zoals de koeien, schapen, paarden, kippen, vogels, katten en honden die gij bezit.
Is het verkeerd om een dier te doden voor voedsel? Neen, maar waarom doodt gij schepselen,
noemt het “sport” en schept dan op bij uw broeders welk een buitengewone DODER gij zijt?
Wij noemen dat zelfzuchtig, boosaardig doden…begrijpt gij? Er is een verschil. Zelfs nu,
indien gij ruim voldoende huisdieren zoals koeien, varkens en schapen beschikbaar hebt voor
voedsel en kleding, waarom moet gij dan ook nog de “wilde” schepselen doden? Dikwijls, in
deze tijden, omdat de mens HUN koninkrijken gestolen heeft voor steden, buitenwijken,
landbouw en golfbanen, heeft hij ze een klein “reservaat” gegeven en wanneer zij hun
reservaat “overbevolken” moet hij dan evenwicht terugbrengen en de overbodige dieren
“doden”. (Juist zoals gedaan werd met uw “autochtone” broeders. Gij civiliseerde en
vernietigde hun koninkrijk en bood hen dan ongewenste (voor u) “reservaten” aan om in te
leven, afgezonderd van de “civilisatie”).
Gij moet begrijpen dat God u de dieren gegeven heeft voor voedsel en kleding indien gij
daarvoor kiest en dit nodig hebt. Hij gaf u de wonderbare planten en kruiden en groenten als
voedsel, geneesmiddelen, en wonderbare “smaak” voor uw overleving en genot. DANKT en
EERT en WAARDEERT gij IEDERE DAG het dier, de groente, de plant en GOD om u
fysisch en spiritueel te onderhouden? DANKT, EERT en WAARDEERT gij IEDERE DAG
deze prachtige planeet, Moeder Aarde, voor de gaven van schoonheid en overleving die zij u
zo overvloedig gegeven heeft?
Laat ons de zorg en leidingverantwoordelijkheden van mensen bespreken voor hun
“HUISDIEREN”. Wanneer gij een huisdier hebt zoals een kat of een hond, deze kat of hond is
afhankelijk van u voor zijn liefde, zorg en zijn voedsel. Een kat of hond of wat dit betreft welk
dier ook, heeft een groepsgeest van zijn soort van DE SCHEPPING binnenin zich. Hij bezit
een “instinctieve natuur” van zijn specifieke soort. Het dier, in tegenstelling met wat velen van
u graag zouden willen denken, bezit GEEN VRIJE WIL noch dezelfde graad van
redeneringmogelijkheid als de mens, die verder gaat dan zijn instinctief gedrag. Dieren zijn
uiterst ontvankelijk voor LIEFDE zoals trouwens alle schepselen binnen DE SCHEPPING. Zij
zijn wonderbaarlijke vrienden en metgezellen, en verschaffen vriendelijkheid, plezier en
humor aan de mens.
Het afhankelijk maken van deze huisdieren heeft een onderbreking gecreëerd in hun natuurlijk
evenwicht mechanisme. Zij hebben te veel voortgebracht. Vele onverantwoorde “eigenaars”
van deze dieren hebben dit laten gebeuren en hebben niet altijd voor het nakomelingschap
willen zorgen. Vele worden achtergelaten om te sterven, verspreiden ziekten, worden wild, of
komen uiteindelijk terecht in een van uw “humane sociëteiten”. Gelukkig begrepen degenen
verantwoordelijk voor deze “humane” sociëteiten de noodzaak om voor DEZE
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UITBARSTING van populatie en ongewenste dieren, in het bijzonder katten en honden te
zorgen. Het is een wezenhuis voor verloren, verdwaalde of ongewenste dieren, en uiterst
bedroevend, want ondanks het feit dat deze dieren voor een nominale prijs aangeboden worden
aan mensen die hen willen “adopteren”, de meesten krijgen die kans niet en worden daarom
gedood, gewoonlijk door euthanasie. Het is werkelijk hartverscheurend, maar verrassend
genoeg doen velen van diegenen die kiezen om voor die “humane” sociëteiten te werken, dit
uit LIEFDE voor de dieren. Ook vereisen de meeste van deze “humane” dieren-adoptietehuizen dat alle katten en honden gesteriliseerd worden als deel van hun adoptie politiek. Zou
gij dan niet zeggen, geliefden, dat het logisch is dat het steriliseren van deze huisdieren meer
humaan en verantwoordelijk is dan die continue over productie toe te staan?
Zo, nu moet gij eens denken en redeneren, geliefden, hoe kunt gij uw leven bestendigen
in Harmonie en Evenwicht met de rest van deze Creatie?

Gij begint met een zuivere begeerte om de WAARHEID te KENNEN. Om de waarheid te
kennen moet gij herkennen dat uw bewust “gewijzigd” ego beperkt is in zijn waarneming van
de Waarheid en dat GOD voor u de beste manier en het pad WEET voor het leven in Zijn
dienst. Gij moet dus uw wil onderwerpen aan datgene dat GOD’s Wil is. Gij moet GOD in uw
dagelijks gebed vragen voor het LIEFDEVOLLE LICHT van bescherming, leiding, macht,
wijsheid, kennis, Waarheid, integriteit en moed om het best ZIJN wil en niet UW wil te dienen.
Dan, geliefden, moet gij WACHTEN tot de Vader u datgene geeft wat gij nodig hebt om verder
in ZIJN dienst te blijven. Ziet gij? Uw wil en ZIJN wil moeten terug ÉÉN worden.
Voor u die nu de Waarheid ZIET en die vindt dat uw beker vol van kennis en wijsheid is,
gegeven door DE VADER, gij hebt nu ook de VERANTWOORDELIJKHEID om de beker
door te geven aan uw broeders die hem willen aanvaarden. Gij zult vinden dat om verder te
gaan in uw dienst, de beker moet doorgegeven worden. Daarom kunt gij hem niet voor uzelf
houden, want hij is vol en moet geledigd zijn om terug gevuld te worden. Gij kunt de inhoud
niet lukraak uitsprenkelen op allen die in uw omgeving verschijnen; hij moet doorgegeven
worden en moet aanvaard worden door de eigen keuze van IEDEREEN. Het is niet uw
verantwoordelijkheid om te trachten de beker te geven waar hij niet aanvaard wordt. Gij geeft
de beker door, en sommigen zullen hem weigeren en sommigen zullen hem aanvaarden, maar
het is niet uw zorg wie aanvaardt en wie niet. Uw verantwoordelijkheid is de beker te geven
aan diegenen die hem aanvaarden en de uitkomst AAN GOD, die in iedereen aanwezig is, over
te laten. Zo zullen degenen die de beker van kennis en wijsheid aanvaarden en van de
Waarheid drinken, gekoesterd worden en vervuld van de VREUGDE van Waarheid, en dan
zullen zij hun beker eveneens doorgeven. Aan allen zal de kans gegeven worden om de beker
te nemen, zij het niet van u dan van een ander. Het is aan u om hem aan hen aan te bieden en
OP DE VADER TE WACHTEN. Uw beker zal terug gevuld worden en gij zult hem terug
doorgeven, en op deze manier zult gij DE VADER DIE IN ALLES IS DIENEN.
HOE DE ANTI-CHRIST (HETGEEN TEGEN GOD IS) BINNENIN HERKENNEN
Controleer uw gedachten, woorden, daden en acties voor de volgende aanwijzingen:
1. GEDACHTEN EN GEVOELENS VAN ONDERGESCHIKTHEID OF
SUPERIORITEIT:
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Gevoelens van ondergeschiktheid of superioriteit ten opzichte van anderen zal zich meestal
manifesteren as een tweesnijdend zwaard, wat wil zeggen dat beide gevoelens tezelfdertijd
kunnen bestaan. Bijvoorbeeld: Iemand die zich ondergeschikt voelt, misschien in zijn prestatie
van een bepaalde actie of daad, kan zich aldus voelen omdat hij gefaald heeft om superieur te
zijn volgens eigen normen. Ergens binnen zijn GEWIJZIGD EGO is de Anti-Christ aanwezig
die voor hem bereikingniveaus opstelt die boven zijn huidige mogelijkheden liggen. Hij zal
dan vechten voor de vermeende gerechtigde superioriteit over anderen, en zal dus verder gaan
met het voorbereiden van zijn mislukking in eigen ogen. De term “Competitie” wordt
beschreven als: Streven tegen een ander of anderen voor het bereiken van iets, want er is in de
maatschappij een vervormd begrip hierover ontstaan die namelijk iemands persoonlijke
waarde als menselijk wezen afweegt tegen zijn prestatie tegen anderen, in plaats van ten
opzichte van zijn “persoonlijke beste” prestatie, hetgeen streven is met persoonlijke
mogelijkheden die verder gaan dan zelf opgelegde beperkingen.
En zo gaat het dat iemand die aangezet is door de Anti-Christ binnenin om zich superieur aan
anderen te voelen, dit zal opbrengen vanuit zijn gevoelens om niet ondergeschikt te willen
zijn, hetgeen zich dikwijls vertaalt naar hem toe als een afkeuring van zijn wezen en een
gevoel van onwaardigheid. En dat is waar angst te voorschijn komt, hetgeen ons tot het
volgende punt brengt.
2. DE ANTI-CHRIST BEROOFT U VAN HET “NU” OF VAN HET HUIDIGE
MOMENT.
Het is heel eenvoudig hoe dit gedaan wordt. De Anti-Christ houdt uw gewijzigd ego in een
VERLEDEN-SCHULD ORIENTATIE of TOEKOMSTIGE-ANGST ORIËNTATIE. Dit is hoe
uw manifestatie mogelijkheden van uw werkelijkheid gecontroleerd worden.
Als gij u in uw verleden verdiept, en met spijt en zelfmedelijden ervaringen herleeft, kunt gij
niet in de tegenwoordige tijd werken om ze in meer begeerlijke omstandigheden te wijzigen of
te creëren. Dat is de reden waarom velen van u de grote wijsheid gehoord hebben van het
VERGEVEN en LOSLATEN van alle verleden emotionele en fysische gedachten, woorden en
daden. Men moet zichzelf en anderen vergeven. (Herinner u dat dit niet wil zeggen dat gij niet
de wijsheid van de kennis van de Waarheid uit die ervaringslessen moet distilleren, want dat is
nu juist waarom gij die ervaring schiep--namelijk om in uw bewustzijn van DE WAARHEID
te groeien. Dezelfde regel in verband met die “verleden-orientatie” is geldig voor degenen die
TALLOZE uren wijden in het herleven van aangename herinneringen ten koste van het “nu” te
beleven en te creëren. Een geschikte cliché in dit verband zegt: “Het is oké om achter u te
kijken, maar blijft er niet naar staren”.
Nu, toekomstige angst oriëntatie is een groot struikelblok voor bijna de gehele mensheid.
Angst, in zichzelf is de grote afscheider die het menselijk schepsel van zijn Schepper scheidt.
Angst is het grootste werktuig van de Anti-Christ binnenin. Aangezien het Hoogste Bevel van
De Schepping is van “De wijsheid van kennis te bereiken in zoverre u dit zal toelaten om
wijselijk alle wetten van De Schepping te volgen”, is het aannemelijk dat het erkennen van
de Waarheid in alle dingen, inclusief uw onsterfelijke verbinding met God, u van alle angst
voor toekomstige ervaringen zal ontdoen, daar gij als een onsterfelijke ziel-God Fragment DE
MEESTER ZIJT van uw bestemming. Ziet gij, angst verlamt de zinnen en kan zich enkel
binnennin het wezen manifesteren indien het zichzelf ziet als afgescheiden van zijn Schepper
in plaats van een fragment van het ENE. Het is deze ILLUSIE van gescheiden te zijn van het
ENE, die de mensen in de val van de valse binding van angst heeft doen lopen. Indien men de
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Waarheid herkent en de wil heeft om de gemanifesteerde illusie te zien voor wat ze werkelijk
is, zal men het natuurlijk evenwicht en de innerlijke rust zien die bereikt wordt door de Vader
binnenin te VERTROUWEN, en door wijselijk de Wetten van Evenwicht, gegeven door God
en De schepping, te volgen.
Dit brengt ons nu tot het punt van het zich herinneren en het begrijpen van DE WET VAN
HET ENE. Alle wezens en schepsels zijn gelijkwaardig in de gedachte van God, ieder is echter
verschillend in bekwaamheid, talenten en in wezen, als een uitdrukking van het ENE. Ziet gij,
er kan geen enkele scheiding bestaan, alles komt van de ENE grote bron van al, DE
SCHEPPING, en alles zal tot onze bron, HET ENE, terugkeren. Mensen bestaan als
individuele fragmenten van het geheel, een fragment van, en de kiem bevattend van, alle
onbeperkte potentie van God-bewustzijn en wijsheid. Wanneer wij de essentie LIEFHEBBEN
van de Geest binnen alles, is er geen illusie van scheiding meer. Wij EREN eenvoudig God
binnen onszelf en alle anderen. Wij zijn niet langer meer gescheiden door onze angsten en
gevoelens van waardeloosheid. Wij zijn Gods uitdrukking van het LEVEN, wij ZIJN de
GEEST VAN HET LEVEN ZELF.
3. DE ANTI-CRIST ZEGT U, “HET IS UW FOUT NIET”
Bijvoorbeeld, het is niet uw fout dat uw echtgenoot een alcoholieker is en u slaat, of dat uw
ouders u achtergelaten hebben, of dat gij werd ontslagen, of dat uw regeringleiders corrupt
zijn, of dat we ten oorlog getrokken zijn enz..enz..
Wat de Anti-Christ binnenin U in feite vertelt is dat gij niet verantwoordelijk zijt voor de
ervaringen in uw gemanifesteerde werkelijkheid. Dit vals geloof is de reden waarom gij
iemand anders of anderen de SCHULD geeft en geen persoonlijke verantwoordelijkheid
aanvaardt voor de door U gecreëerde gemanifesteerde ervaring, dit door de invloed van de
Anti-Christ binnenin u.
Men zal dikwijls over deze waarheid redetwisten en zeggen, “wel, ik kan niet de vrije wil van
iemand anders controleren die kiest van kwaad op mij te zijn, of om me te bestelen, hoe kan ik
verantwoordelijk zijn voor het gedrag of de daden van iemand anders? Het is juist, Gij zijt niet
verantwoordelijk voor het vrije-wil gedrag van iemand anders, MAAR gij ZIJT
verantwoordelijk voor het “meelopen” in HUN spel en uzelf tot een SLACHTOFFER te
maken. GIJ kiest hoe gij zult REAGEREN in ALLE omstandigheden. Herinnert gij u DE WET
VAN HET ENE? De Anti-Christ binnenin HEN is dezelfde Anti-Christ die Gij toestaat
binnenin u te bestaan. De Anti-Christ zoekt een plaats om zichzelf te weerspiegelen, en GIJ
kiest of gij al dan niet de Anti-Christ zult weerspiegelen of indien gij de val zult herkennen en
in plaats daarvan de Goddelijke Liefde van de Vader Binnenin zult weerspiegelen en het aldus
de Anti-Christ onmogelijk maakt zich ergens in UW tempel van GOD te nestelen.
Ziehier een deel van een prachtig gebed door Hatonn dat het herinneren waard is in uw
dagelijkse communie met God en in tijden dat gij voelt dat gij in het Anti-Christ drama van
iemand zou kunnen gelokt worden. “Vader, moge Uw wil altijd geschieden en zich door mij
manifesteren opdat ik geen mens zou oordelen maar wijselijk een oordeel vel over de
daden die gericht zijn tegen UW HEILIGE AANWEZIGHEID”.
(Hatonn:Ho ja, ik hoor u--“…indien UW hogere zelf God is, Hatonn--hoe kunt gij dan vragen
hoe tot God te spreken?”Eenvoudig--omdat ik, daarom, weet hetgeen God hoort en eert juist
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zoals GIJ het zou moeten weten! Laat het ons zo zeggen”…als het bericht van het paard
rechtstreeks komt vanuit de mond van het paard…….!!?”)
Ziet gij, bij dat gij het al dan niet beseft, gij manifesteert ALLES binnen uw
werkelijkheidsgebied hoofdzakelijk met uw “gewijzigd” ego. Het mooie van die waarheid is
dat wanneer ze beseft is, men een bewuste schepper kan worden van een werkelijke
evenwichtige ervaring door zijn gewijzigd ego te onderwerpen aan de liefdevolle God
binnenin en aldus het geheel van zijn eigen schepping binnen de Wetten van God en De
schepping in evenwicht te houden.
4. DE ANTI-CHRIST MOEDIGT AAN TOT ZELFKASTIJDING
Gij weet natuurlijk al dat zelfkastijding aangemoedigd wordt voor “gedane” zonden (fouten).
Hetgeen in werkelijkheid het onwaardigheidgevoel van uw gewijzigd ego is
(ondergeschiktheid/superioriteit), vroeger besproken, dat zichzelf uitdrukt op de volgende
manieren: Kritiek over zichzelf en anderen, hebzucht, afgunst, schaamte, zelftwijfel,
neerslachtigheid, hulpeloosheid, toorn, haat, boosheid, ongeduld dat tot frustratie leidt, ziekten
en aandoeningen die tot de dood van het lichaam leiden. Zelfkastijding is het gevolg van de
oorzaak die het geloof is in de leugens van de Anti-Christ. Dit kan verder gaan, leven na leven,
de arme onsterfelijke ziel ketent zichzelf aan het wiel van de reïncarnaties (Hatonn: Oh ja, zo
IS het! En als gij het anders gelooft, zo zij het, want gij zijt het die verkeerd ingelicht zijt.
Reaincarnatie wil zelfs niet noodzakelijk zeggen dat gij hier naar deze plaats terugkeert--maar
als gij niet in reïncarnatie gelooft (het herervaren van de ziel in manifestatie--ergens) dan
door verdere deductie--GELOOFT GIJ OOK NIET IN GODS HEMELSE KONINKRIJKEN.
Gij kunt het ene niet hebben zonder het andere en daar dit zulk een machtige waarheid is,
werd het doelbewust verwijderd van de boeken die gij , als mensen, als uw Heilige Boeken zou
aanzien in de vorm van de Heilige Bijbel zoals gij het noemt. Het feit blijft bestaan in de oude
leringen en gij wordt in deze dagen geconfronteerd met een vijand die KENNIS heeft van
levenservaringen na dit leven en die WEET dat dit hier slechts een voorbijgaande ervaring is)
en zoekt om zichzelf te straffen voor haar veronderstelde zonden van het verleden in de hoop
van haar schuld af te lossen tegenover haar Schepper God. Moest zij echter de macht en
belangrijkheid begrijpen van vergiffenis en dit “verleden” loslaten en bij de wetten blijven,
gemaakt door God en De schepping, dan zou zij in een ogenblik vrij zijn van deze binding.
Ja, God schiep “Oorzaak en Gevolg” opdat iedere ziel zou kunnen groeien in haar bewustzijn
en de werkelijke verantwoordelijkheid zou kunnen nemen voor haar gedachten, woorden,
daden en acties. In andere woorden, opdat zij haar macht zou erkennen en de belangrijkheid
van verantwoorde Goddelijk-evenwichtige manifestatie.
5. DE ANTI-CHRIST MOEDIGT AAN OM DE WETTEN VAN GOD EN DE
SCHEPPING GEGEVEN VOOR EVENWICHT, TE BREKEN
Bijvoorbeeld, de wet van God die zegt, “GIJ ZULT NIET DODEN”. Dit wil zeggen zowel in
uw GEDACHTEN als in uw daden, zult gij de dood van een ander menselijk wezen van God
niet wensen. Deze regel wil niet zeggen dat gij u niet moogt verdedigen indien uw leven
bedreigd wordt, want dit zou zelfmoord zijn en dus eveneens tegen de wetten van God.
Dit wil echter wel zeggen dat als gij zwanger wordt--ttz. een voertuig voor een van Gods
nieuwe scheppingen--en abortus pleegt door UW onverantwoordelijk sexuele gedrag, dit nog
steeds MOORD is hoe gij er ook naar kijkt. Herinner u “persoonlijke verantwoordelijkheid”!
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Er zijn beslist vele mogelijke ongewenste “gevolgen” voor onwettig en lichtzinnige losbandige
sexuele activiteit. Zwangerschap en ziekte zijn twee voor de hand liggende gevolgen die vaker
wel dan niet, voorkomen, en zich voorgedaan hebben.
6. DE ANTI-CHRIST LEIDT U DOOR UW BEGEERTES
Uw begeertes voor deze dingen en voor “bezittingen” van de materiële wereld bevatten niet
alleen fysiek gemanifesteerde “dingen”, maar ook emotionele begeertes zoals sexuele
verovering, huwelijk, kinderen, vriendschap, aanvaarding, erkenning en aanbidding. De AntiChrist binnenin zal u altijd aanzetten om buiten uzelf te zoeken voor de valse belofte van
vervulling met meer, grotere en betere “dingen”. En wanneer de arme ziel gretig op de
tredmolen springt van onvervuld werk om geld te verkrijgen die zij nu nodig heeft voor het
vervullen van haar begeertes, treurt zij voor meer, iets dat juist wat verder ligt dan haar bereik-had zij maar meer geld, een meer prestigieuze job positie, een groter huis, een nieuwere auto,
meer verlof--meer, groter, beter. De valse belofte is nooit genoeg en het zal de kreet van de ziel
niet vervullen om de onsterfelijke vonk te herkennen en zich te verbinden met de Schepper
binnenin. Zo, de Anti-Christ zal u zeggen uw problemen te vergeten, plezier te maken, te
relaxeren, enkele glaasjes te drinken, wat drugs te nemen-- gij verdient het en kunt het u nu
veroorloven--en het duurt niet lang voor het geliefde God Fragment omgeven is met de
duisternis van verslaafdheid en miserie.
Wil dit zeggen dat het verkeerd is om dingen te hebben van de materiële wereld die gij
manifesteerde? Helemaal niet; God is overvloed in alle Koninkrijken, maar het gaat erom dat
gij niet moogt gehecht zijn aan de dingen van de materiële wereld en aan uw emotionele
begeertes. Gij leent dit wonderbare fysieke lichaam, en al de “dingen” van de gemanifesteerde
wereld zullen NIET met u meegaan wanneer gij uw lichaam verlaat op welke manier ook die
gij verdiend hebt. Het is ENKEL UW ONSTERFELIJKE ZIEL DIE WERKELIJKHEID IS
OP DEZE REIS NAAR EENHEID BINNENIN. Al het andere is gemanifesteerde illusie. Hoe
mooi en waardevol dit ook moge zijn, het blijven steunpilaren en de achtergrond voor de
overblijvende spelers. Dit is slechts ÉÉN drama van miljarden gegeven door de Adem van
Leven van God en De Schepping. En dan terug, het is werkelijk enkel ÉÉN drama, en wij zijn
slechts mede-scheppers in het spel van het zich ontvouwende leven.
Zo, de sleutel voor het u vrijmaken van uw zelf van de binding aan het materiële, is om er
ONVERSCHILIG voor te worden hetgeen wil zeggen om zich emotioneel los te maken van
uw bindingen aan de “dingen” en ook aan emoties. Om emotioneel los te staan moet men alle
opgemerkte overtredingen ten opzichte van zichzelf en anderen vergeven en loslaten (zie #4).
Dit wil niet zeggen dat gij niet bezorgd zult zijn, of meevoelend en Liefdevol--gij MOET
absoluut een onvoorwaardelijke liefde betonen voor alle wezens en schepselen van GOD--(dat
IS hun eigen aard als deel zijnde van het ENE)--Maar gij moet los staan van alle
gemanifesteerde illusies en emoties die uw trilling naar beneden halen, zoals natte wollen
kledingstukken op uw lichaam wegen.
7. Nu, er is nog een punt te bespreken omdat velen van u er naar zullen vragen.
“WAT KAN HET DE REST VAN DE WERELD SCHELEN ALS IK DE ANTI-CHRIST
BINNENIN, UIT MIJ DRIJF EN DE REST VAN DE MENSHEID WEIGERT
DIT TE DOEN”?
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Het MAAKT EEN VERSCHIL UIT! Nogmaals, herinner u DE WET VAN HET ENE! De
mensheid en de scheppingen van God behoren allemaal tot een deel van het ENE. Uw
gemanifesteerde wereld is een RECHTSTREEKSE weerkaatsing van hetgeen binnenin ieder
van u bestaat. Ieder van u zijt een deel van het massa bewustzijn; hetgeen wil zeggen dat ieder
van u verantwoordelijk is voor zijn deel van het geheel. Bijvoorbeeld, een vergelijking kan
gemaakt worden tussen de vervuiling die bestaat in de lucht, het water en de grond van deze
wonderbare planeet en de vervuiling van de Anti-Christ die ieder van U aanvaardt en steunt
binnen uzelf. Zo, ieder van u die de Anti-Christ binnennin herkent en hem uitdrijft, geneest in
essentie een deel van de ziekte van het massa bewustzijn. GIJ maakt een GROOT verschil
door uw wil over te geven aan de kennis en de wijsheid van de WAARHEID in Gods
Koninkrijk. GIJ wordt een deel van de oplossing voor de genezing van de beerput van
duisternis in het massa bewustzijn, in plaats van een deel van het probleem te blijven. Aldus
zult gij het Licht van de Waarheid en de Wijsheid van onze Vader binnenin u dragen en
anderen zullen ertoe aangetrokken zijn, want het is de vreugde van de Geest van LEVEN zelf
en GIJ wordt het voertuig om het aan hen aan te bieden. Moge UW kaars van Liefde,
Waarheid en Licht, de Goddelijke Vonk van Begrip leveren aan ALLEN die wachten op de
roep van de HEIIGE GOD VAN HET LICHT EN DE SCHEPPING! AMEN.
********
Goed gedaan, leerling, inderdaad goed gedaan. En voor degenen van u die meer zouden willen
hebben van de rechtstreekse leringen en uitleg van hetgeen gegeven geweest is en vervalst
door de mens,--“recht uit de mond van het paard”--Ik stel u voor om afgestemd te blijven!
Meester “Jesus” Sananda plant om deze leerling rechtstreekse en letterlijke instructies te geven
betreffende datgene dat gij de “GEBODEN” noemt--Gij zult misschien verrast zijn te
vernemen dat er zelf geen TIEN ervan zijn, maar dat is niet voor mij. Want dat wat gij zult
ontvangen zal rechtstreeks van Emmanuel Sananda (Jesus), Christ Michael en Germain
komen. Gij zult getuige zijn van een wereld in overgang en transmutatie en er is vreugde in de
Huizen en de Raad van God. Amen.
Wij weten en begrijpen dat dit DE informatie is waarnaar de meesten van u, lezers, uitzien en
voor gewacht hebben--maar alle dingen moeten zich voordoen volgens een juiste ontvouwing,
ik herinner u--indien gij de problemen niet kent en de leugens ontdekt, kunt gij het
geneesmiddel niet herkennen voor de ziekten die gecreëerd geweest zijn om u blind te houden.
Ik zal nu het afsluiten van dit deel vragen, dat de toevoeging van Sananda’s bericht (zie verder)
via Thomeros Efi (Thomas) volgt, want de naam zelf (Thomas) wil zeggen “Communie”,
Tweeling binnen het Licht en brenger van “Communicatie”. Dru is onze lievelingsterm voor
Druthea (Brenger van sterkte door de leringen en Gave van God). Wij zijn inderdaad dankbaar
te kunnen helpen, in de dienst aan de Mens en aan God.
Deze geschriften zullen geplaatst worden in hun eigen volumes als we verder gaan maar we
willen blijven bij de noodzakelijke sequentie voor optimale assimilatiesnelheid en volheid van
begrip. Daar andere schrijvers
geïntroduceerd zijn zullen we ons ook kunnen verheugen in de bevestiging van de eenheid van
doel. Oh ja, en Dharma roept ALLELOEJA! (Zij “denkt” dat ze een rusttijd zal krijgen! Laat
ons haar bel niet doen barsten). Ik kreeg een andere koddige reactie--Wanneer ‘little Crow’
naar Dharma gestuurd werd om te zeggen dat zij op zijn minst nog drie volumes zou schrijven
(ongeveer 10 volumes geleden), werd er hierover goed gelachen door iemand die bleef zeggen
“wanneer zullen wij genoeg gedaan hebben”? Klein was hun begrip over het feit dat God altijd
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plannen heeft voor degenen die zich willen beperken--Hij maakt er schrijvers van zodat zij,
ook, in overvloed kunnen produceren!
Behoud uw gevoel voor humor, leerlingen, want de reis is een ervaring die in de volheid van
vreugde moet aanvaard worden--niet met lange gezichten en een bedroevende geest--ALS GIJ
SAMEN MET DE GOD VAN WAARHEID DOOR DEZE ERVARING WANDELT, KAN
DIT NIET ANDERS DAN VREUGDEVOL ZIJN! Gij moet hetgeen dat als “slecht”
aanzien wordt verwijderen uit uw denkwereld--want het is NIET AAN U OM TE IETS TE
BEZITTEN! DENK HIEROVER DIEP NA.
IN LIEFDE ZONDER BEPERKING,
Ik ben Hatonn, zal dit nu sluiten en opzij gaan, terwijl gij de gelegenheid hebt om over deze
dingen na te denken.
Salu en Adonai.
HET HERKENNEN EN DEFINIËREN VAN DE MEEST “DODELIJK” ZONDEN VAN
DE “MENS”
Wij zijn uw gasten, Sananda, Christ Michael, Germain en Druthea, in dienst van de Waarheid
en de Wijsheid die uitsluitend van uit HET HEILIGE LICHT VAN GOD/ATON EN DE
SCHEPPING voortkomt. Wij komen van de Kosmische Raad van HET LICHT VAN
GOD/ATON, DE ENE BINNEN ALLES om u, onze broeders, de Waarheid te brengen zodat
gij ook de VREUGDE van de EENHEID moogt KENNEN, de “verlichte” broederschap
binnen GODS HEILIG KONINKRIJK van LICHT, WAARHEID, SCHOONHEID EN
WIJSHEID.
Vooreerst zouden we willen een nauwkeurige verklaring geven van ons gebruik van termen die
God/Aton vertegenwoordigen. Gij zult vinden dat wij dikwijls zeggen “de Vader binnenin” of
verwijzen naar Aton als een “HIJ” zijnde van het “mannelijk” geslacht. Deze manier waarmee
wij onze Schepper omschrijven is NIET bedoeld als een GESLACHT, zoals u dat herkent.
Onze Schepper God/Aton vertegenwoordigt BEIDE mannelijke/vrouwelijke “principes”,
indien ge dit wenst. Er is geen “sexuele” geslachtsverschil. De GEEST van het LEVEN is wat
gij in beperkte taal kunt begrijpen, mannelijke/vrouwelijke energie representatie. ZOALS
ALLEN VAN U! Ieder van u heeft een lichaam gekozen, mannelijk of vrouwelijk, voor het
opdoen van uw ervaringen, maar BEIDE energieën zijn binnenin eenieder van u
vertegenwoordigd. Eveneens zult gij voorbeelden vinden waarin wij “hij” zullen zeggen als we
spreken over de algemene term “mens” wanneer wij “mensheid” bedoelen. Dus, GEEN
specifieke geslacht aanduiding. Wij zeggen dit hier omdat degenen die een “vrouwelijke”
fysieke vorm hebben zich niet opzijgezet zouden voelen, of denken dat wij hen minder eren.
En zo ook, degenen in “mannelijke” fysieke vorm voelen zich niet meer of minder, maar gelijk
aan vrouwelijke mensen. ALLE fragmenten van de SCHEPPER/SCHEPPING zijn gelijk in
gedachte zonder zich te storen aan “kleur” of “geslacht” of fysieke vorm. In uw eigen
gedachten, als gij verkiest om GOD/ATON/SCHEPPING als Moeder/Vader
Schepper/Schepping te noemen en ernaar te verwijzen…zo zij het.
Nu zouden we “licht” en begrip willen brengen op die vraag waarmee ALLEN van u
geworsteld hebben, en die is: “Wat is Kwaad”? Maar voor gij kunt begrijpen “wat Kwaad is”
moeten wij u helpen begrijpen “Wat God is”? Aangezien de geopenbaarde Wetten van God en
De Schepping God als de “regeerder” van de mensen rassen en de “Koning van Wijsheid”
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beschreven hebben, veronderstelt dit, op zichzelf, dat GOD EEN GROOT WEZEN is van
spirituele wijsheid en perfectie binnen DE SCHEPPING. Maar om hetgeen God IS alleen te
begrenzen binnen de limieten van de drie dimensionale taal en perceptie is een fout. Te wijten
aan de “beperkte” grenzen van uw wereld, hebt gij nog niet de mogelijkheid ontwikkeld om
een “onbegrensd” wezen of “staat van zijn” te definiëren.
Aangezien onze Schepper God ons gecreëerd heeft, wil dat zeggen dat Hij Zichzelf heeft
“gefragmenteerd”, zoals De Schepping zichzelf gefragmenteerd heeft in de Schepping van
God, om uit te breiden en meer van DE TOTALITEIT VAN HET ENE te ervaren. Daarom is
het dat Gods Wetten, de Wetten van de Natuur, de Wetten van Evenwicht en de Wetten van De
Schepping, allemaal bestaan als dezelfde UNIVERSELE wetten van bindende harmonie en
EENHEID. Universele wetten zijn COSMISCHE CODES van onbeperkte creatieve
ontvouwing die de hoogste graad van EXPANSIE en van UITTDRUKKING van DE
TOTALITEIT VAN AL DAT IS toestaat. Ieder fragment bestaat als een deel van de
SCHEPPER God en dus eveneens als een deel van DE SCHEPPING. De Cosmische Codes of
“wetten” zijn de sleutels van de LOGICA die de evenwichtige verbinding verzekeren van de
CREATIEVE ontvouwende EXPANSIE van het ENE AL DAT IS. Zo, door datgene te leren
herkennen wat uw uitbreidend creatief potentieel “beperkt”, zult gij datgene identificeren dat u
“gebonden” houdt aan uw “illusie” van afgescheiden te zijn van HET ENE. En door u de
wijsheid van het WETEN eigen te maken over wat Kwaad, Zonde, en Vijand van God en de
Schepping is, zult gij in de mogelijkheid zijn om wijselijk uw besef te focusseren op hetgeen
uw persoonlijke verantwoordelijkheid is in de Mede-schepping van de LIEFDE van het
LEVEN die de VREUGDE van HEELHEID en EENHEID is van de ONBEGRENSDE
SCHEPPING.
Zo dan, “Wat is Kwaad”? Kwaad, ook “satan” genoemd of “tegenstander”, is alle denken,
alsmede de hierdoor gecreëerde energie, die toegestaan of gekozen is (door de Vrije Wil) om te
bestaan, die de uitbreiding en uitdrukking van de creatieve ontplooiing van de totaliteit van de
EENHEID, “begrenst” en “beperkt”. Het is datgene dat tegen de stroom van de Kosmische
Schepping in “zwemt” teneinde zichzelf afgescheiden te VOELEN en dus bestaat het enkel
binnen de grenzen en de beperking van HET GEHEEL. Het is zelf-verterend omdat het tracht
het GEHEEL te domineren en daar het slechts kan domineren binnen ZIJN EIGEN zelf
opgelegde grenzen, wordt het uiteindelijk ZELF verteerd door de stortvloed van het
uitbreidende ENE.
Nu velen zullen, in hun uitbundigheid omdat ze “eindelijk” het concept begrepen hebben van
“ALLES IS EEN”, dikwijls geloven dat zij nu ALLES moeten toestaan aangezien allen
ervaring kiezen als deel van Het Ene. We zullen dingen horen zeggen zoals “Er is geen ‘goed’
en ‘slecht’, alles is slechts ervaring; het ‘is’ eenvoudig. Daarom, hoe kan ik zoiets als een
gedrag of een daad als “goed” of “slecht” beoordelen voor iemand wanneer het niet mijn
ervaring is of mijn “recht om een ander te oordelen”. Wat wij hierover te zeggen hebben is: Gij
kunt uzelf “toestaan” in eeuwigheid, maar als gij deze gedachten, woorden en daden niet
herkent die STRIJDIG zijn met het LEVEN EN HET GODDELIJKE, hoe denkt gij dat gij
ZIJN ONBEPERKT koninkrijk van BEWUSTE ONSTERFELIJKHEID zult bereiken?
Wil dit zeggen dat door het herkennen van de Anti-Christ of de tegenstanders, gij UZELF de
uitvoerder van Gods Wetten moet verklaren? ABSOLUUT NIET. God heeft GEEN uitvoerders
nodig, HIJ heeft slechts voorbeelden nodig zodat men een “stralender” evenwichtiger en
“liefdevollere” manier van ZIJN kan zien. Iedereen moet deze reis binnenin zichzelf beginnen,
en daar iedereen zijn eigen vlam van WAARHEID en Goddelijk begrip ontsteekt, zo ook zal
hij KIEZEN om zijn denken, gedrag en daden te wijzigen om in EVENWICHT TE ZIJN MET
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DE GOD VAN EENHEID. Dit wil niet zeggen dat gij anderen zult “toestaan” om u
kwaadwillig schade te berokkenen. Gij moet altijd uzelf en God eren en uzelf, zo nodig,
verdedigen, om uzelf te beschermen tegen misbruik of schade door een ander. Gij hoeft nooit
te kiezen om SLACHTOFFER te zijn, en gij moet geen gedrag verdragen of “toestaan” dat
gericht is TEGEN u of uw broeders en waarvan gij WEET dat het indruist tegen de Wetten van
GOD en De Schepping!
Beseft gij wat uw geschenk van VRIJE-WIL betekent, geliefden? Het is door de ervaring van
het leren wat GOD NIET is dat gij zult WETEN wat GOD IS. We hebben opgemerkt, als velen
zelfgenoegzaam zullen zeggen, “Maar God schiep ALES met inbegrip van het kwaad, zo het
IS eenvoudig deel van onze ervaring”.
HERINNER U DIT: GOD/ATON schiep de Mens naar zijn BEELD VAN PERFECTIE; Hij
schonk u VRIJE WIL en met UW VRIJE WIL hebt GIJ GEKOZEN om de VIJAND te ZIJN
EN ALLE WETTEN VAN EVENWICHT TE BREKEN, zo, dat niemand van u ooit denkt dat
gij u kunt onttrekken aan uw persoonlijke verantwoordelijkheid omdat gij gelooft dat God het
kwaad schiep--DE MENS SCHIEP HET KWAAD MET ZIJN EIGEN VRIJE WIL! En met de
GODDELIJKE VERGEVINGSGEZINDHEID van zijn schepper, ATON, ZAL HIJ zijn weg
TERUGVINDEN naar het GODDELIJKE EVENWICHT of hij zal verder gevangen blijven in
zijn DUISTERE KOOI van ZELF-dienst en SCHEIDING VAN de SCHEPPENDE GEEST
VAN HET LEVEN!
Gij ziet, vrienden, UW vrije wil is werkelijk UW KEUZE OM UW WIL Gods wil TE
MAKEN. Of om te leven volgens uw “gewijzigd” ego dat altijd tracht om uw spiritueel begrip
te “beperken”, en daarom UW creatief potentieel, harmonie en evenwicht van EENHEID
tracht te verstoren en te vernietigen. Uiteindelijk zult zij herkennen dat de ENIGE vrije wil die
gij hebt datgene is dat GODS vrije wil is, want gij zult de wijsheid van weten bereikt hebben
dat het logisch evenwicht van GODS WEG werkelijk de ENIGE WEG is naar de VREUGDE
van WERKELIJK evenwichtig spirituele vrijheid.
Nu zullen we definiëren en bespreken wat de “dodelijkste” zonden, of fouten zijn die in uw
ervaring kunnen bedreven zijn en die u tegen de stroom in, van het evenwicht van de
KOSMISCHE CREATIEVE ONTPLOOIING, doen “zwemmen”; Deze “zonden” zijn de
werktuigen van “satan” of van de “vijand” om u geketend te houden in uw “illusie” van
afgescheidenheid van God en De Schepping. Gij wordt eveneens onder deze controle
gehouden door het onbegrip van vals “geloof” en “bijgeloof”, van een “valse” kracht die u
opgesloten houdt binnen de spirituele uithongering van de “beperkte” gemanifesteerde
werkelijkheid.
1.HOOGMOED
HOOGMOED is als volgt gedefinieerd in uw woordenboek: “1. Een overdreven gevoel van
eigen superioriteit; trots; hoogmoed. 2. Een uitgesproken gevoel van persoonlijke waardigheid
en kwaliteit. 3. Datgene waarvoor men terecht fier is”. Zoals gij ziet in deze definitie, er
schijnen hier twee diametraal tegenover mekaar staande “types” van hoogmoed te bestaan. De
ene die onze benadering is van “zonde” of “fout” t.o.v. de Geest Binnenin is hetgeen ook
genoemd wordt “Valse” trots. Valse trots in zichzelf refereert naar gevoelens van arrogante
superioriteit and “juistheid”, tegenover het gevoel van zelfrespect en eer voor het bereiken en
begrijpen van hetgeen waarvoor men met vlijt en eerlijkheid “gewerkt” heeft.
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Nu, op blz. 54-55 van de PHOENIX JOURNAL genaamd SATAN’S DRUMMERS door Jesus
Sananda, bespreekt Sananda in het lang en het breed wat “kwaad” is. Degene die door het
“kwade”, of de Anti-Christ, bezeten is, is ten zeerste eigenwijs.
Wij quoteren, “gezonde individuen onderwerpen zichzelf aan de vragen van hun eigen
geweten. Dit is niet het geval van de zondaars, want in het conflict tussen hun
schuldgevoel en hun wil, moet het schuldgevoel verdwijnen en de wil moet zegevieren.
Zondige mensen zijn buitengewoon koppig, beslist om altijd hun eigen weg te gaan en zij
hebben een meest opmerkelijk krachtige manier om te trachten controle over anderen te
verkrijgen… en toch, een eigenschap van alle “grote” mensen is dat zij een zeer sterke
wil hebben--of hun grootheid nu toegekend is voor hun goede of slechte reputatie. Ik,
Jesus, zoals gij mij noemt, was onbuigzaam en had een sterke wil; ha, maar zo was ook
Hitler--zou het kunnen het verschil zijn tussen “bereidheid” en “eigenzinnigheid”? Mijn
eigenzinnigheid was deze van onze Vader--die van Hitler was die van hemzelf … Het
wordt evident, niet waar, dat degene wiens wil van zichzelf is zich bedreigd voelt door
GOEDHEID. Dit leidt dus tot de behoefte van (kwaadbedoelde) vernietiging van die
goedheid of van degene die haar vertegenwoordigt. Aldus is MOORD geboren. Het is
natuurlijk beter indien de boosaardige de goede kan doen instemmen tot totale
onderwerping en door het volledig afstand doen van het goede zich overgeeft in de
handen van het kwade”.
“Ik denk dat uw psychiaters dit gedragstype van zelf-interesse narcissisme noemen
(gedefinieerd als: 1. Overdreven bewondering of fascinatie voor zichzelf. 2. Psychoanal.
Erotische interesse in eigen lichaam). Die definities zijn niet sterk genoeg om het kwade
erin te onderlijnen, zo laat het ons omschrijven als een zondige ziekte van kankerachtig,
of kwaadaardig narcissisme. Uw kerkautoriteiten hebben eerst HOOGMOED in het
algemeen onder de “zonden” gerangschikt. “Hoogmoed komt voor de val”, en zo is het.
Hoogmoed is in feite hetzelfde als een kankerachtig narcissisme, maar ik wil dat gij
beseft dat ik ook uw “verborgen” talen kan spreken”. (einde quotering).
Zo, indien iemand “fier” is, gedefinieerd als: “1. Geactiveerd door, bezittende of
manifesterende “fierheid”; arrogantie; eveneens zelfrespecterend. 2. Een gevoel van eer en een
persoonlijke verheven stemming; gewoonlijk gevolgd door een werkwoord in de noemvorm”,
dan is men ofwel zichzelf voor de gek aan het houden door “valse” gevoelens van superioriteit
over iemand anders of over anderen, ofwel is men eenvoudig “zelf” respecterend door het
valideren van een waardevolle bereiking van zichzelf of iemand anders. Aangezien men ook
“fier” kan zijn over iemands anders’ bereiking of actie, is deze “fierheid” zeer dikwijls
eenvoudig het oordeel dat de volbrachte actie door een ander er een is waarover MEN ZELF
ook fier zou zijn om ze uit te voeren. Het is het ondersteunen van zijn EIGEN overtuiging van
de Waarheid, of het nu werkelijk Waarheid is of niet.
Bijvoorbeeld, vele ouders geloven dat wanneer hun kinderen naar de OORLOG gestuurd
worden, zogenaamd voor de bescherming en verdediging van “hun land”, zij (de ouders) zich
“fier” moeten voelen over hun zonen voor het doen van “hun” plicht voor hun land, zelfs
alhoewel oorlog het moorden van anderen impliceert. Nu, zijn zij werkelijk fier of verschuilen
zij zich eenvoudig achter hun eigen “valse” fierheid omdat ze doodsbang zijn dat hun kind kan
sterven, en moest dit gebeuren “zonder een goede eervolle reden” zij zichzelf nooit zouden
vergeven van “verkeerd” geweest te zijn en hun zonen aangemoedigd te hebben in de leugen
van de Oorlog? Ziet gij? Op een bepaald vlak WEET de “valse” fiere persoon dat hij verkeerd
is maar is bang om geconfronteerd te worden met de vermeende gevolgen van ontdekt te
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worden dat hij zich vergist heeft, onwetend of slecht ingelicht was. Hij verkiest van zich te
verschuilen achter de superioriteitsgevoelens van “valse” fierheid eerder dan te leven met de
gevolgen van zijn geloof in een “leugen” die de “dood” of het “eerverlies” zou kunnen
veroorzaken van zijn kind, en daarbij te beseffen dat hetgeen hij gelooft “verkeerd” is.
Wanneer deze mensen steeds aangezet worden te aanvaarden wat de “populaire” opinie moet
zijn, hoewel dit niet op feiten gebaseerd is, worden zij willoze poppen van het kwade. Zij zijn
dan niet meer in staat om vanuit zichzelf te “denken” want zij zijn apathisch geworden en lui
en verkiezen om alles wat hen wordt gezegd door degenen die zij aanzien als “zij die het
weten”, te “geloven”. Voor zichzelf denken is een inspanning waarvoor zij geen precieuze tijd
willen afnemen van hun televisie sport programma’s en hun melodramatische TV series. Zij
kijken naar hun TV programma’s en aanvaarden kritiekloos alle opinies die hen gepresenteerd
zijn en aldus meer vorm krijgen en versterkt worden. Zij adopteren die “opinies” als de hunne,
en zullen ze met “hand en tand” verdedigen tegen wie ook die zich zou verzetten tegen “hun”
mening. Deze controle over hun geest werkt door tot diep in de ziel, en de ziel wordt gekweld
door deze misleiding. “Valse” fierheid kan slechts losgelaten worden wanneer men die
TRANCE van “geloven” kan vervangen door het zoeken naar KENNIS van de Waarheid en
niet langer meer bang is, voor de gevolgen van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat
men zich hulpeloos en krachteloos voelt. Waarheid die GEWETEN wordt erkent en aanvaardt
persoonlijke verantwoordelijkheid inclusief de eventuele gevolgen.
Zo, wanneer gij tot uzelf en tot een ander zegt, “Ik ben fier over deze goed gedane job”, of “Ik
ben fier over u voor een goed gedane job”, schuilt gij u dan achter een leugen of een “vals”
geloof van zelftoegeëigende superioriteit? Of erkent gij eerlijke “fierheid” over zelfwaarde en
bereiking van een werkelijke waardevolle daad of actie? Iedereen moet dit verschil leren
KENNEN, anders zult gij verder een “illusie” in stand houden en voor uzelf een
“slachtofferschap” creëren die gij uzelf zult toestaan te manifesteren door uw “koppige”
onwetendheid.
Dit is het geval van de WAARHEID die onze broeder, Hatonn, u brengt in THE PHOENIX
JOURNALS. Velen kunnen niet “geloven” dat zoveel Kwaad uw wereld heeft doordrenkt en
nu bestaat recht voor uw ogen. WIJ vragen u NIET blindelings deze, u voorgelegde waarheden
over uw omstandigheden te GELOVEN. Wij “zwaaien een waarschuwende vlag” en vragen u
om dit hier aandachtig te lezen en binnenin UZELF na te denken met de gaven van de u
gegeven redenerende intelligentie, GOD BINNENIN U, zodat Gij kunt afstappen van uw
“illusoire” bezittingen, en “bewijzen” vinden. Gij moet de Waarheid WETEN BINNENIN U
en dan UW GODGEGEVEN MACHT TERUGNEMEN EN IETS DOEN om datgene te
VERANDEREN dat gij verwerpelijk EN tegen God vindt. Wij tonen u eenvoudig de feiten, als
onze dienst tot God, want HIJ beloofde dat in het Einde/Begin van de Tijd Cyclus, HET
WOORD VAN DE WAARHIED ZOU GEOPENBAARD WORDEN tot allen die oren hebben
om te horen en ogen om te zien en dit is nu aan het gebeuren. En indien gij “hoogmoedig” zijt
en denkt dat gij zo intelligent en wijs en AL-wetend (AL-gelovend) zijt, zodat gij niet kunt
bedrogen worden, omdat er in uw “opinie” geen buitenaardse wezens bestaan en omdat UW
regering niet in een kwade samenzwering kan betrokken zijn, of omdat er dit…of dat…is, dan
zijt gij een dwaas en een werktuig voor de Anti-Christ, en moge ONZE VADER GOD/ATON
zich over u ontfermen.
Het is goed van wezenlijk te begrijpen dat het de natuur van eigen “illusie” is waaraan het de
meesten van u zijn blootgesteld, ingepakt in iemands anders “valse” illusie van waarde. Indien
gij wijselijk de logica leert en begrijpt achter de “Cosmische” Wetten van Evenwicht door God
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en De Schepping gegeven, zult gij deze “valse” illusies blootleggen en uw werkelijke “God”
vermogen en relatie opeisen. Zo ook zal ieder van u leren de Waarheid binnenin te bereiken, en
als gij vraagt naar de Waarheid en de Wijsheid van God en De Schepping voor iedere
omstandigheid waarin gij terechtkomt, zo zult gij die ontvangen, en gij zult het bewijs en het
begrip opeisen van WERKELIJKE KENNIS binnenin u, en niet van een GELOOF in hetgeen
de “opinie” van een ander is.
2. GIERIGHEID
Gierigheid is in feite een andere term voor HEBZUCHT, gedefinieerd als: “Egoïstische en
hebberige begeerte voor bezit, speciaal voor rijkdom; gierigheid; begerig”. Nu mensen die
HEBZUCHTIG zijn of vervuld van GIERIGHEID, zijn bezeten door gevoelens van
OVERDREVEN gretigheid voor het verwerven of winnen van een bepaalde vorm van
materieel object of rijkdom. Zij zijn daardoor zelfzuchtig en overdreven begerig voor het
WINNEN van iets, niet omdat zij het nodig hebben, maar omdat zij het moeten hebben om
zich waardig te VOELEN, of een winnaar te zijn, of om een “superieure” status te BEREIKEN
in hun “beeld” van wat waardevol is, wat een “winnaar” is en wat een “superieure” status is.
Het is de egoïstische begeerte om MEER te hebben dan wat zij werkelijk nodig hebben van
een bepaald materieel object, en in deze tijd op uw planeet, het is gewoonlijk MEER geld.
Mensen die, daarom, bezeten zijn door hun overdreven begeerte zullen vele onvervulde
fysieke wensen hebben en zullen bijgevolg deze willen vervullen “wat het ook kost” (fysisch
en emotioneel) voor een ander of zelfs voor zichzelf.
De zaden van hebzucht zijn gewoonlijk eerst geplant bij het ontstaan van overweldigende
gevoelens van “zelfmislukking”, van “niet op te kunnen” tegen de “beelden” van succes en
winnen die constant aangeprezen worden door uw verschillende vormen van MEDIA. Het
wordt dan een gevoel van “recht hebben op iets” zonder er iets voor gedaan te hebben, of van
er een minimum van persoonlijke inspanning voor te doen om dit “iets” te verdienen of te
creëren. Het is een begeerte, door uw Media programma’s gecreëerd, dat men “iets voor niets”
kan verkrijgen door hetgeen “goed geluk” genoemd wordt, wat terug veronderstelt dat het
toevallig GELUK is, en NIET een persoonlijke macht en verantwoordelijkheid voor het
scheppen van eigen vermeend “gebrek” of “verlies” van materiële dingen. Het is in deze
periode van uw geschiedenis dat hebzucht grofweg en doelbewust gecreëerd is, aangemoedigd
en gevoed in eerste instantie door degenen binnen uw Rechterlijk systeem. Velen die
gefrustreerd geworden zijn omdat ze zichzelf aanzien als de “niets bezittenden” van de
maatschappij en die ook de “slachtoffers” geworden zijn van hun eigen gebrek aan zelfwaarde,
zijn de gemakkelijke prooi van de advocaten die hebzucht aanmoedigen in plaats van
zelfverantwoordelijkheid. Het is geen toeval, geliefden, dat uw “Westerse” maatschappij de
meest betwistbare in uw ganse wereld geworden is. (betwistbaar bedoeld als: geneigd om een
rechtsgeding aan te gaan tegen iemand voor werkelijke of vermeende schade aan zichzelf). Uw
systeem van werkelijke rechtvaardigheid is praktisch volledig verdwenen, en degenen die
bijna altijd in alle rechtszaken winst halen zijn de advocaten van BEIDE zijden van het
rechtsgeding. Het is door dit gecreëerd systeem van ONgerechtigheid dat liegen, bedriegen en
stelen van anderen een spel is geworden en een normaal verwacht gedrag van degenen die
willen “winnen”, ZELFS als het de totale financiële en fysieke vernietiging van degene(n) die
voor het gerecht gedaagd worden als resultaat heeft.
Hoe weet gij wat uw ware bedoeling is wanneer gij er aan denkt om een ander voor het gerecht
te dagen? Gij zult eerst uw werkelijke MOTIVATIE moeten erkennen in uw begeerte voor
rechterlijke vervolging. Hebt gij werkelijk schade opgelopen, zij het bij vergissing of
Pagina | 59

opzettelijk? Hebt gij erkent dat GIJ ook deel hebt in de creatie van deze ervaring? Gij moet aan
uzelf en aan GOD binnenin u raad vragen om te bepalen WAAROM gij die ervaring kiest en
wat er door u moet bereikt en geleerd worden in het nemen van de beslissing om een proces
aan te gaan met een ander. Indien gij WEET dat iemand u onrecht aangedaan heeft door hun
eigen hebzucht en egoïstisch negeren van uw gevoelens of uw eigendom, dan, na raadpleging
met GOD binnenin, kunt gij beslissen om het ONRECHT, u doelbewust aangedaan, in
evenwicht te brengen. Met de volle integriteit van uw bedoeling stevig in uzelf gevestigd zal
GOD HELPEN om u de GERECHTIGHEID te brengen die u toekomt en die gij verdiend
hebt. Moet gij liegen om GOD te helpen? Absoluut niet, indien gij werkelijk doelbewust
schade opgelopen hebt, ZULLEN DE FEITEN VOOR ZICHZELF PLEITEN TEGEN HET
KWAAD DAT U IS AANGEDAAN. Er zijn nog steeds een handvol advocaten die werkelijk
hun broeders wensen te dienen en het “systeem” op een intelligente manier gebruiken om
rechtvaardigheid te brengen wanneer ZIJ weten dat het verdiend is. GIJ moet vertrouwen dat
GOD u de hulp zal brengen die gij nodig hebt om het evenwicht van het recht dat gij verdiend
hebt, te herstellen.
Spijtig genoeg, echter, zijn er VELEN die zich werkelijk “de onschuldige slachtoffers” vinden
terwijl ze voor het gerecht gedaagd zijn en zullen ontdekken dat, ZELFS hoewel zij WETEN
dat zij doelbewust schade opgelopen hebben en valselijk beschuldigd zijn, het “goedkoper” is
zowel financieel als emotioneel, om een “minnelijke schikking” te treffen met de aanklager,
dan om te VECHTEN voor het recht dat zij verdienen. Zij, de advocaten en rechters opgeleid
en gecontroleerd door uw ABA (American Bar Association) hebben deze netjes propere
kortsluitingen voor u gecreëerd, vrienden. Zij noemen het een “zakelijke” beslissing om het
minste “verlies” te waarborgen voor de beschuldigde. Natuurlijk zijn de advocaten van beide
partijen ten volle BETAALD, degene die verkeerdelijk aangeklaagd heeft WINT, en de
beschadigde betaalt, hoe dan ook. Het is aldus opgezet van meet af aan. Het spaart tijd voor de
advocaat, hij krijgt een mooie som en hij “redt” het geld van zijn klant. JUIST? VERKEERD!
De aangeklaagde voelt zichzelf “schuldig” voor iets waaraan hij geen schuld heeft en zijn
enige andere “keuze” is financiële en emotionele vernietiging door verder te procederen,
hetgeen JAREN EN JAREN kan duren! Integriteit? WAARHEID? Het spijt ons, geliefden, het
gaat hier enkel om materiële bezittingen te WINNEN (stelen) ten koste van een ander, en het
streven om zichzelf te beschermen tegen overdreven verlies van zulke bezittingen zijn het
criterium voor het spel van RECHTSGEDING zoals het opgezet is door de ANTI-CHRIST.
Beseft gij dat men deze idee adopteert, omdat men moeten aanzien worden als een WINNAAR
in de “ogen” van uw maatschappij, en men is hierin aangemoedigd door OM HET EVEN
WELK MIDDEL die tot hun beschikking staat, met een totale minachting voor eerlijkheid,
integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Winnen is het DOEL, en het is gedefinieerd
en gevoed vanuit een vormgeving van “concurreren” zodat men altijd moet streven om te
WINNEN ten koste van alles omdat de enige andere keuze is van een VERLIEZER te zijn die
nu gedefinieerd wordt als zijnde een WAARDELOOS menselijk wezen!
Geliefden, in Gods Koninkrijk bestaan er ALLEEN MAAR WINNAARS daar iedereen een
fragment bevat van de GODDELIJKE PERFECTIE VAN GOD DE SCHEPPER EN DE
SCHEPPING. Herinner u gij zijt niet in competitie met ENIG ander fragment, want iedereen
heeft unieke en individuele mogelijkheden en talenten hen door ONZE VADER gegeven.
Niemand is meer of minder belangrijk in de ogen van GOD/ATON. Iedereen heeft een uniek
creatief potentieel voor het uitbreiden van het bewustzijn en de schoonheid van de
voortdurende ontplooiing van GOD EN DE SCHEPPING. Gij moet beseffen dat wanneer gij u
“competitief” opstelt tegenover een ander, datgene dat achter de illusie van “competitie” staat
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uw angst is van onwaardig te zijn in VERGELIJK met de mogelijkheden van een ander. Hoe
kunt gij een uitdrukking van GOD VERGELIJKEN met een andere van Zijn uitdrukkingen?
ALLE uitdrukkingen tellen zich op in de zich ontplooiende ontdekking van HET ENE
GODDELIJKE ZELF!
Wij willen nu een activiteit bespreken die gij “gokken” noemt. Gokken wordt in uw
woordenboek gedefinieerd als: “1. Iets van waarde RISKEREN of verwedden voor het
resultaat van een kansspel, enz. 2. Het nemen van een risico om een resultaat te verwerven”.
Wij, uw broeders van Gods Cosmische Raad, zouden er u willen op wijzen dat voor velen van
u, het grootste en meest avontuurlijke risico of gok dat gij maakt is wanneer gij kiest om
binnen "de sluier van de vergetelheid” ervaringen op te doen hier op de drie dimensionale
Aardbodem. Alle andere risico’s die gij ook maar kunt nemen in de fysieke vorm
VERBLEKEN aanmerkelijk vergeleken met deze, wanneer gij ten volle begrijpt dat gij
“riskeert” uw ziel te verliezen in de eeuwigheid van de “illusie” van de materie, en aldus ook
de spirituele vrijheid en VERLOSSING van uw ziel wanneer gij kiest om hier te komen
ervaren. Wat is de “winst” waarvoor je gokt? De uitdaging van de gelegenheid door
gemanifesteerde ervaring om de door u gecreëerde “illusie”, van wat GOD en de ANTI-GOD
of “Vijand” is, te veroveren en er boven UIT TE RIJZEN, en aldus werkelijk onbeperkt
GODVERMOGEN en WIJSHEID te verwerven. Gij daagt het ZELF en HET AL DAT IS uit
om te incarneren zonder herinnering van uw GODDELIJKHEID en uw VERBINDING met de
GOD BINNENIN U. Gij leeft in de “illusie” van scheiding om terug te groeien in de
ontdekking van de GLORIE van uw ZIEL connectie met HET GODDELIJKE ENE AL DAT
IS… SCHEPPER/SCHEPPING.
Gij moet weten, geliefden, dat GOD/ATON EN DE GANSE COSMISCHE LICHTENDE
BROEDERSCHAP ZICH VERHEUGT wanneer IEMAND vanuit ZICHZELF de weg
terugvindt naar HUIS, doorheen de rommel en het moeras van de “illusie”, naar ZIJN BESEF
VAN EENHEID MET AL DAT IS!! Dit wil zeggen, geliefden, dat door de begeerte naar zelf
KENNIS de erkenning van GOD bereikt wordt, daarna de erkenning van EENHEID met het
al, en dan wanneer het besef van de ONZIN van de ANTI-CHRIST begrepen is, dan kunt gij
UW GODVERMOGEN terug OPEISEN en de Anti-Christ kan u dan niet meer verleiden en u
DE WAARHEID VAN UW VERBINDING MET GOD EN UW GODDELIJKHEID
BINNENIN afnemen. Gij hebt UW ZELF terug opgeëist als DE VONK VAN
GODDELIJKHEID die GIJ ZIJT en altijd GEWEEST ZIJT! OH, WAT EEN VREUGDE IS
ER IN HET KONINKRIJK VAN GOD!!
Zo gij daar, “gokkers”, kunt u afvragen of het nu “juist” of “verkeerd” is in Gods Koninkrijk
om uw fysieke bezittingen, zoals geld, te vergokken met de bedoeling van een hogere winst.
Wat is uw motivatie, geliefden? Is het het plezier van de zelfuitdaging in het gokspel? Is het de
begeerte om te Winnen? Is het de begeerte om te Verliezen? Is het hebzucht voor MEER dan
wat ge nodig hebt aan fysieke bezittingen die u motiveert? Ziet gij, gokken of risico’s nemen,
in zichzelf is noch “juist” noch “verkeerd”, het is de motivatie en de werkelijke bedoeling van
degene die gokt of risico’s neemt die de “juistheid” of “onjuistheid” van de actie bepaalt. En
de juiste bedoeling van ieder van u kan slechts GEWETEN worden door de GOD binnenin.
Wij zouden zeggen dat iedere actie of beslissing die gij maakt, zij het in uw relaties, zaken,
thuis of wat ook, in wezen een “gok” is, aangezien gij slechts het winstresultaat kunt afwegen
tegenover hetgeen uw WERKELIJKE BEDOELING EN BEGEERTE is binnen uw keuze of
beslissing.
Iedere keuze is een “risico” indien gij niet WEET wat gij werkelijk begeert te scheppen.
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Indien het plezier en de uitdaging van het zelf voor u voldoende is om eenvoudig het spel te
spelen en het wordt niet een obsessionele behoefte om te winnen of te verliezen, wel geniet er
maar van. Indien gij werkelijk leert om na te gaan wat de bedoeling is WAAROM gij het risico
spel speelt, zij het in zaken of paardenraces, dan zult gij ook leren hoe het niveau van succes te
controleren en in evenwicht te houden, dat gij moet manifesteren om in het spel te blijven
tegen de grootte van het “verlies” dat gij u kunt permitteren.
3. GULZIGHEID
Wij zullen eerst Gulzigheid definiëren door te beschrijven wat een Veelvraat is: “Iemand die
zich overeet. 2 Iemand die een overmatige eetlust of capaciteit heeft voor iets”. De sleutel om
te begrijpen wat Gulzigheid betekent is dat het de actie is van een OVERDREVEN, meer dan
redelijke nood, appetijt of begeerte voor wat ook van de fysieke staat van zijn. Het kan voedsel
zijn of men kan een veelvraat zijn uit “bestraffing” van zichzelf of van een ander. Men zou een
veelvraat kunnen zijn voor seks, voor oorlog of macht over anderen, hetgeen wil zeggen dat
men, door het uitbreiden van zijn capaciteit, een fysiek plezier wil “waarnemen” omdat men
zich ONWAARDIG voelt en daardoor BANG IS dat er niet “genoeg” zal zijn, van wat ook,
dat het object is van zijn appetijt.
Gulzigheid is een vorm van zelfkastijding omdat IEDERE excessieve “inname”, zoals voedsel,
seks, of macht, dikwijls bewijst van te leiden tot de vernietiging van de Veelvraat. Het is dit
OVERDREVENE, dat verder gaat dan het redelijk noodzakelijke, dat niet opgenomen wordt
in het wezen, maar wordt OPGESLAGEN, dat dan het GEVOLG (herinner u de wet van
“Oorzaak en Gevolg”?) produceert van het verslinden en vernietigen van zijn GASTHEER.
Het is dit OPSLAAN van ENERGIE in grotere hoeveelheid dan de mogelijkheid tot
ASSIMILATIE en het INTEGREREN ervan in eigen wezen, dat de veelvraat in de “val” heeft
laten lopen. En dat zichzelf zal zoeken te bevrijden van zijn “statische” situatie teneinde te
BEWEGEN en in LEVEN te blijven, zelfs als dit ten koste van de GASTHEER moet
gebeuren.
Ja, die overdreven opgeslagen energie wordt een soort “parasiet” in de veelvraat. Ziet gij,
studenten, de INTEGRITEIT van de energie bederft als ze opgehoopt, verzameld wordt en
STILSTAAND OF STATISCH gehouden wordt voor een onbepaalde tijd. Juist zoals het ook
de natuur van opgeslagen VOEDSEL of ENERGIE is zoals BRANDSTOF om te vervallen, als
het niet op een of andere manier geconserveerd wordt. En zelfs al is de levensduur van het
voedsel of de brandstofenergie verlengd door uw verschillende bewaringsmethodes, toch is de
kwaliteit of integriteit van het voedsel of de brandstof, door zijn stagnatie of slaaptoestand,
gewoonlijk verminderd.
Indien gij GOD/ATON KENT zal uw Vader u in ALLES voorzien dat gij ooit zult nodig
hebben om in ZIJN dienst te verblijven, waarom zou gij het noodzakelijk vinden om
overdreven energie van welke natuur ook, die deel is van de GEEST VAN HET LEVEN,
BINNENIN U op te hopen? Het juiste antwoord, geliefden, is dat gij geen nood heb aan
overconsumptie van de behoeften van uw geest of van uw wezen om u in stand te houden,
INDIEN de VADER BINNENIN erkend en aanvaard is als UW WERKELIJK ONBEPERKTE
VERMOGEN. Gij moet WETEN binnenin uw werkelijke wezen dat gij ALTIJD zult hebben
wat gij nodig hebt om in ZIJN dienst te verblijven!
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Nu, laat het ons hier duidelijk maken aan u die nu misschien zou panikeren en zich afvragen of
uw “lichaam”, dat gij “ziet”, en meer weegt dan dat gij zou wensen, het resultaat is van
gulzigheid. Eerst en vooral onderschatten velen van u wat eigenlijk UW IDEAAL gewicht is.
Het beeld dat steeds maar gevoed wordt van “mager, mager, mager is mooi” heeft velen van u
veel onnodige zorgen berokkend door die begeerte van een “magerder” ik. Dit is IJDELHEID
dat we later bij de “dodelijke” zonden, diepgaand zullen bespreken. IEDEREEN van u is
begaafd met een verschillende beenderstructuur voor uw lichaam. Indien gij een tenger
beendergestel en een kleine gestalte hebt zult gij natuurlijkerwijze minder gewicht moeten
dragen dan iemand die een zwaarder beendergestel en een kleine gestalte heeft. Indien er niets
aan veranderd wordt, zijn de meesten van u geboren met een excellent natuurlijk functionerend
metabolisch mechanisme voor het onderhouden van een “Ideaal” gewicht VOOR U. Velen van
u eten eenvoudig VEEL meer dan hetgeen uw lichaam nodig heeft om in een harmonische
gezondheid te verblijven. Gulzigheid, is dus OVERDREVEN appetijt en begeerte voor het
verzamelen van VEEL meer VAN OM HET EVEN WAT dat een vorm van energie is, dan wat
men normaal kan assimileren in dit leven. IEDER VAN U moet leren herkennen wanneer uw
overtreding tegenover uzelf te wijten is aan ijdelheid of aan gulzigheid, aan BEIDE of aan
GEEN VAN BEIDE.
Bijvoorbeeld, wanneer men een “veelvraat uit zelfkastijding” is, wil dit zeggen dat men voor
zichzelf, door het gebrek aan ZELFrespect, en Zelfwaarde, continue, overdreven en
achtereenvolgende ervaringen verzamelt, die onnodige stress en miserie veroorzaken. Men
wordt een “veelvraat” van de overdreven herhaling van zijn zelfgeschapen ervaring van
SLACHTOFFERSCHAP.
Gulzigheid wordt in feite een “geesteloos” gedrag daar de veelvraat een trance toestand of
fixatie ervaart op dat wat het object van zijn gulzigheid is. Hij verschuilt zich voor de pijn van
zich onwaardig te voelen, en door het domme hamsteren wordt hij verdoofd voor zijn
gevoelens. Dit, zoals gij nu kunt zien, is dezelfde begeerte om zich te “verschuilen” voor
gevoelens van ongeschikt te zijn, ongeliefd of onwaardig om te leven, of voor zijn gevoelens
van verslaafdheid aan drugs of alcohol. In uw maatschappij hebt gij nu VELE jonge mannen
en vrouwen die zich zo WAARDELOOS voelen dat zij herhaaldelijk zichzelf op een “dwaze”
manier volproppen om daarna, van zichzelf walgend, alles terug uit te braken. Men heeft dit
“verslavingsgedrag” boulimie genoemd. Het is de “nieuwe” kwaal van uw jonge mensen
geworden die streven naar een SOORT fysiek of ander beeld van een “valse” perfectie, die zij
ofwel gegeven zijn of dat ze zelf geadopteerd hebben, maar dit nooit kunnen bereiken. Wat is
het verschil tussen iemand die bulimiek is en iemand die meer eet dan dat hij/zij nodig heeft en
dus overbodig veel weegt? Beiden eten om een leegte binnenin te VULLEN, dikwijls omdat ze
niet geliefd worden door zichzelf of door anderen. De bulimiek echter kan zijn/haar
verslaafdheid verschuilen voor “de wereld” door een slanke” gestalte te houden, waardoor
hij/zij zowel gulzigheid als ijdelheid ervaart. Degene die te veel eet en dus te veel weegt
ervaart de verslaafdheid aan voedsel voor diverse redenen, maar die redenen betreffen meestal
het “vullen” van een leegte binnenin en/of om zich een beschermend schild te verschaffen
(door overtollig gewicht) tegen een emotionele “aanval” door zichzelf of anderen. Ook kan hij
gevoelig zijn voor ijdelheid, en in een tredmolen terecht komen van “overeten” en dan diverse
“programma’s” voor dieet formules, oefeningen, subliminale bandjes en andere
“mirakel”programma’s proberen om gewicht te verliezen. Totdat beide (voedsel verslaafde
“types”) bekwaam zijn om te herkennen en af te rekenen met het WAAROM zij voedsel
GEBRUIKEN om een behoefte te “(ver)vullen” en aldus leren wat die “behoefte” werkelijk is.
Degene die verslaafd is zal niet bij machte zijn om zijn verslaafdheid te “GENEZEN”.
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Ziet gij, geliefden, dat deze “zonden” die wij voor u definiëren de werkelijke “symptomen”
zijn van de Anti-Christ kanker binnenin u, die uw creatieve GEEST VAN HET LEVEN
verslindt, begrenst en beperkt. Uw geest vecht tegen de absolute AGONIE van uw
zelfgeschapen KETTINGEN van creatieve beperking. Gij moet NU deze symptomen
herkennen en de VADER BINNENIN U VRAGEN om u ZIJN MACHT, ZIJN WIJSHEID,
EN ZIJN LIEFDE te geven om u te helpen u van deze kettingen die uw creatieve spirituele
ontplooiing BEPERKEN, te bevrijden!
4. LUST
Wel wel, geliefden, het is deze “zonde” tegenover uzelf en DE VADER BINNENIN die uw
species tot aan de afgrond van destructie gebracht heeft door de onmenselijke ANTI-Christ.
Die ene corruptie van DE LIEFDE VAN DE VADER, DIE DE LIEFDE VAN DE GEEST
VAN HET LEVEN BINNEN HET GEHEEL VAN DE SCHEPPING IS, heeft u de ziekte van
uw lichamen en de leegte en gebrek aan vervulling van uw ziel gebracht.
Laat ons LUST definiëren: “1. Lichamelijke sexuele appetijt. 2. Excessieve sexuele appetijt, in
bijzonder het zoeken van directe meedogenloze bevrediging. 3. Een OVERweldigende
begeerte”. Hier terug definiëren we een gedrag dat niet alleen excessief en overweldigend is,
maar ook de GEEST VAN HET LEVEN VAN GOD BINNENIN U uitput. Lust is een vijand
van de GOD/ATON binnenin u omdat het een ervaring is van een onnatuurlijke, buitensporige
BEGEERTE die enkel op uw 3de dimensionaal vlak toegelaten is. De giftige zaden van de
LUST gevoelens werden op een sluwe manier geplant, vormgegeven, aangemoedigd en
geoogst door de ANTI-Christ om hetgeen werkelijk GODDELIJKE onvoorwaardelijke
LIEFDE VAN DE GEEST VAN ALLE LEVEN is, te vervangen en te vernietigen.
Gij zijt zo verward geworden door hetgeen uw BEGEERTE is voor SEXUELE activiteiten dat
gij nu gelooft dat het UW UITDRUKKING is van LIEFDE voor uw partner. Zelfs degene die
weten dat zij LUSTEN en dat dit geen LIEFDE is, aanzien uiteindelijk toch hun lustbegeertes
als een deel van hun LIEFDE voor degene waarmee zij een verhouding appreciëren. LUST,
voor fysieke sexuele bevrediging, IS LUST, geliefden zij het voor een “EENMALIGE
nachtervaring” (oh God!) of met iemand die gij aanziet als uw “LIEFDE” PARTNER. Voor
een meer grondige beschrijving van de corruptie van uw spiritueel creatief potentieel door het
misbruik van “sexueel” gedrag, gelieve de reeds klaarstaande druk van DE WETTEN VAN
GOD EN DE SCHEPPING te LEZEN OF TE HERLEZEN.
Zo dan, de term “Lust” vertegenwoordigt een onnatuurlijke, excessieve fysieke BEGEERTE,
gewoonlijk voor “sexuele” vereniging, maar eveneens kan men lust hebben voor MACHT of
GELD of andere “dingen” van uw materiële “illusie”. Door aan deze onnatuurlijke (voor de
geest) begeertes vast te houden zult gij eenvoudig steeds sterker gebonden worden aan uw
“illusie” van de werkelijkheid en zult daardoor ZWAAR blijven in de duisternis van uw
onwetendheid. Indien er een ding is dat wij u kunnen aanbevelen om te BEGEREN, en het
moet niet onnatuurlijk of excessief zijn, dan is het UW BEGEERTE OM HET LICHT VAN
DE WERKELIJKE GODDELIJKHEID BINNENIN U EN AL DAT IS, TE KENNEN EN TE
DIENEN.
5. WOEDE
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WOEDE is in uw woordenboek gedefinieerd als: “1. Extreem of gewelddadige razernij. 2.
Intensief boos zijn; razernij; waanzin. 3. Iedere daad van wraak”. EN Wraak/vergelding wil
zeggen: “1. Straf opleggen, fysiek letsel, of verlies als vergelding van zelf ondergaan verlies.
2. Een manier van wraakneming op zichzelf of een ander”.
Nu, begrijp het verschil tussen wat woede is en wat boosheid is want beide zijn dikwijls met
elkaar verbonden, terecht, met die UITZONDERING dat WOEDE een VEEL intensere
emotionele staat van razernij is. Iemand die WOEDEND is zoekt actief om op een of andere
manier zijn razernij te WREKEN tegen degene(n) die hij aanziet als zijnde de oorzaak van
kwaadwillig onrecht aan hem en de zijnen aangedaan. Zo, laat ons BOOSHEID definiëren:
“Een gevoel van sterk onbehagen en tegenstelling gericht tegen de oorzaak van een vermeend
onrecht of letsel”. Zo ziet gij, boosheid gericht op zichzelf of op iemand anders is een emotie
van onbehagen die zijn oorzaak vindt in het getuige zijn, ervaren of het object zijn van een
werkelijk of vermeend “onrecht”.
Boos zijn op zichzelf voor daden of gebrek aan daden tegenover zichzelf of iemand anders,
begint meestal met eenvoudig ongeduld dat, indien niet opgelost of losgelaten, een frustratie
wordt, en tenslotte tot boosheid zal groeien en uiteindelijk misschien tot woede, indien
herkenning van de waarheid niet bereikt wordt door de Kennis van Wijsheid van DE VADER
GOD/ATON BINNENIN.
Bijvoorbeeld, velen van u worden zeer ongeduldig wanneer gij opmerkt dat UW tijd verspild
wordt door daden of vertragingen die, naar uw mening, te wijten zijn aan een ander. Heel
dikwijls zijt gij zo bezig met weg en weer te lopen in uw zelfbelangrijkheid, in de idee van
“time is money” of iets analoogs, dat iedere niet geplande inbraak op uw vermeende
“waardevolle” tijd u grote spijt en ongeduld berokkent. Velen van u zijn zo opgenomen in uw
zelfbelangrijkheid dat gij het zeer moeilijk vindt om “geduldig te wachten” voor iets of
iemand. Gebeurt het dat iemand u doelbewust op hem doet wachten uit EIGEN vermeende
zelfbelangrijkheid? Natuurlijk. Maar ziet gij, gij moet leren om het verschil te zien en, in ieder
geval, zijt gij de degene die lijdt wanneer gij uzelf toestaat om ongeduldig te zijn, want hoe
langer gij die toestand aanhoudt, hoe meer oncomfortabel gij wordt door het groeien van uw
frustratie, BOOSHEID en misschien zelfs woede.
Indien, bijvoorbeeld, iemand continu “laat” is wanneer hij een afspraak met u maakt, of met
anderen, herken eerst dat HIJ een probleem heeft, zij het eenvoudig een onmogelijkheid om
zijn tijd naar behoren te plannen of een doelbewuste overtreding tegenover een ander uit
hoofde van een “vermeende” zelfbelangrijkheid. Het begrijpen van wat het werkelijke
probleem of de omstandigheid inhoudt, door uw toegang tot de kennis en de wijsheid van de
VADER binnenin u, maakt het U mogelijk te reageren met INTEGRITEIT, door het bespreken
van uw observaties over de omstandigheden van de vertraging, rechtstreeks met degene die
steeds te “laat” is. Gij kunt zelfs verbaasd zijn te constateren dat hij zich verontschuldigt en
dankbaar is voor de waarheid, en dat gij aldus geholpen hebt aan het begin van een verbetering
van hetgeen ZIJN probleem is. Dit is ook wat men “constructieve kritiek” noemt, daar waar gij
wijselijk een “probleem” herkent en in plaats van het te ondergaan binnenin of van de ander te
veroordelen, gij hem de waarheid van de omstandigheden aanbiedt, en misschien zelfs
suggesties over hoe het probleem te corrigeren.
Kritiek, echter, is een van de meest gangbare “negatieve” uitlopers van het vasthouden aan
eigen gevoelens of ongeduld, frustratie en boosheid. Door kritisch te staan tegenover een
ander, is men in essentie HEM aan het veroordelen, het is eigenlijk een gedrag, daad of
prestatie die enkel gebaseerd is op een arrogante “opinie” van wat perfectie is, teneinde eigen
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gevoelens van minderwaardigheid te verheffen, en NIET het HELPEN om het probleem, zij
het “werkelijk” of vermeend, te corrigeren. Ook, velen van u zijn UW EIGEN ergste vijanden
door zo volkomen ZELF-kritisch te zijn tegenover ALLES wat gij zijt en doet, zichzelf altijd
veroordelend om zich minder en “waardeloos” te voelen. STOP daarmee, geliefden, IEDER
VAN U draagt binnenin u DE GEEST VAN HET LEVEN, GOD/ATON/SCHEPPING! Indien
gij niet tevreden zijt met de manier waarop gij een specifieke situatie afgehandeld hebt, wat
het ook moge zijn, veroordeel dan NIET uzelf, ZEGEN de ervaring, leer de LES, EER uzelf en
uw moed, en MAAK de aanpassingen die nodig zijn OM IN VREUGDE VERDER TE GAAN
in de ontdekking van het gebruik van uw spiritueel creatief potentiaal binnenin.
Nu, boosheid voelen door een WERKELIJK onrecht u, of iemand die gij lief hebt, aangedaan
is een “teken” aan DE VADER binnenin dat gij u hulpeloos voelt (tijdens die momenten van
boosheid), en misschien zijt gij dat, om een actie die reeds tegen u of iemand die gij lief hebt,
bedreven is, recht te zetten. Gij moet eerst uw boosheid tot God/Aton binnenin loslaten
voordat zij ofwel verinnerlijkt en in u verzweert OF dat zij een GRAAD erger wordt en zich
uit in WOEDE. Wat gij moet doen om uw “boosheid” los te laten, is te erkennen dat die daad
tegen u of een ander helaas gebeurd is, en dat GIJ deelgenomen hebt in de manifestatie van
deze daad of misdaad tegen u voor het leren van een LES die gij nodig had. Zo, hoe vlugger
gij bekwaam zijt om te begrijpen wat er GEDAAN is, hoe vlugger gij kunt beginnen om
advies te vragen aan DE VADER BINNENIN om de Kennis en de Wijsheid van de Waarheid
te vinden over WAAROM gij gekozen hebt om “slachtoffer” te zijn en WAT er in ernst en
logica moet gedaan worden met die dader van dit onrecht aan u. Wat de graad van misdaad
tegen de Wetten van God en De Schepping ook weze, zo ook moet de “straf” gegeven worden
EVENEENS binnen de Wetten van God en De Schepping. Indien men iemand vermoordt of
verkracht, dan moet het vonnis van de straf in koelbloedige logica en wijsheid uitgesproken
worden volgens DE WETTEN VAN GOD EN DE SCHEPPING, NIET op een woedende
WRAAKZUCHTIGE manier ten gevolge van uw persoonlijke wil, razernij of woede.
Bijvoorbeeld, binnen het ster systeem van de Pleiades zijn er verscheidene planeten door uw
Pleiadische broeders en zusters bewoond. Hoewel daar misdaden tegen de Wetten van God en
De Schepping nu zeer zelden voorkomen, als dit echter wel gebeurt, worden degenen dit de
misdaad gepleegd hebben naar een soort “gevangenis” planeet gestuurd, afgescheiden van
degenen die de GODDELIJKE WET eren, en eveneens gescheiden volgens seks zodat
reproductie onmogelijk is. Dit is de wijze en logische straf door GODS richtlijnen gegeven aan
deze geliefde kinderen van de Pleiades. De rest van de maatschappij van de Pleiades is
daardoor in een relatieve staat van vrede, evenwicht en harmonie gehouden. Degenen op de
“gevangenis” planeet hebben vrijheid van beweging op die ene planeet en moeten hun
overleving verdienen zonder de meer moderne hulpmiddelen van de Pleiades maatschappij. De
meesten blijven de rest van hun leven op die gevangenis planeet, maar enkelen worden bij
gelegenheid teruggebracht naar de maatschappij afhankelijk van de natuur van hun misdaad en
hoe goed zij hun “zonde” erkend hebben en bereid zijn om compenserende vergoeding aan te
bieden aan de “slachtoffers” van hun misdaad of van de Pleiadische maatschappij in het
algemeen. Hier volgt een citaat uit, “En zij noemden Zijn Naam Immanuel: Ik Ben Sananda”.
“Gij hebt het gezegde gehoord: ‘Oog voor oog en tand voor tand’. Maar ik zeg u, beoefen
rechtvaardigheid volgens de natuurlijke Wet van De Schepping, zodat gij het vonnis
vindt in logica en wijsheid. Beoefen liefde waar het gerechtvaardigd is, en straf waar de
Wet van de Natuur straf vraagt. Gij zult, verder, binnen de Wetten van De Schepping
blijven als er moet gevonnist worden want gij moogt geen inbreuk maken op de Wetten
van De Schepping voor hetgeen reeds aan uw oordeel in wijsheid werd voorgelegd.
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“Geef aan hem die u vraagt, indien de vraag oprecht gesteld is, en negeer degene die u
oneerlijk iets vraagt om van u weg te nemen hetgeen u toebehoort teneinde zijn eigen
comfort en status te verhogen.
“Gij hebt ook het gezegde gehoord: ‘gij zult uw buur liefhebben en uw vijand haten’.
Maar ik zeg u: Beoefen liefde en begrip volgens de natuurlijke Wet van De Schepping,
zodat gij handelt en voelt met oprechtheid, volgens eerlijkheid en logica. Beoefen liefde
waar het gerechtvaardigd is en verafschuw (gedrag) waar de Wet van de Natuur straf
vraagt”. (einde citaat).
Wil dat zeggen dat het “verkeerd” is om boosheid te voelen en afkeer voor leugens, misleiding
en onrecht dat gij nu kunt herkennen, getuigen en/of ervaren in uw gemanifesteerde illusie?
NIET noodzakelijk, INDIEN de boosheid er u TOE AANZET om ER IETS AAN TE DOEN
OM HET TE VERANDEREN. Wat wilt gij eerst doen? Vraag advies en communiceer MET
MOEDER/VADER GOD BINNENIN U om precies te beseffen wat GIJ bekwaam zijt van te
doen. Duurt het dagen of weken om dit te weten? GIJ KUNT IN EEN OGENBLIK WETEN
WAT GIJ MOET DOEN…INDIEN GIJ DE BEGEERTE EN BEHOEFTE HEBT OM SNEL
ACTIE TE NEMEN. Of het kan langer duren afhankelijk van uw bereidheid om te luisteren en
uw intentie to actie. Het is altijd uw keuze of gij dat wat u gegeven is van de GEEST
BINNENIN, al dan niet bereid zijt te aanvaarden en erop te reageren. Indien gij, bijvoorbeeld,
de kans hebt door de “sprekers” om geïntroduceerd te zijn tot “The Phoenix Journals”. Gij
WEET binnenin dat de dingen niet correct zijn op uw wereld en gij hoort erover en zijt boos
en hebt afkeer voor de afschuwelijke leugens en misleidingen die u medegedeeld zijn; in een
ogenblik van herkenning dat er hier Waarheid is ZAL UW GEEST U BEWEGEN om meer te
leren door het lezen van de Journals. Dit is uw eerste stap, wordt geïnformeerd met Waarheid.
Wat gij er daarna mee doet zal volledig uw beslissing zijn. Hopelijk zult gij BEWOGEN
WORDEN DOOR UW GEEST BINNENIN om hetgeen gij vond op zijn minst te delen met
allen die willen luisteren. Wat gij ook gegeven wordt door de GEEST om de verandering te
beginnen binnen uzelf op uw aarde, zal geïnspireerd zijn binnenin U door de gaven van talent
gegeven door de SCHEPPER/SCHEPPING.
Hier zouden we een waarheid willen herhalen zoals het wijselijk geformuleerd werd door
Commander Haton, “Er zijn GEEN Slachtoffers, er zijn slechts vrijwilligers. Overdenk dit
diep”. AMEN!
6. AFGUNST
Wij hebben reeds AFGUNST besproken in deze JOURNAL waar het gaat over de Wetten van
God en De Schepping. Herhaling is echter nuttig voor een grondig begrip van datgene dat het
(afgunst) een van de “Dodelijkste” zonden van de mensheid maakt. Herinner u, afgunst is een
gevoel van wrevel of ontevredenheid over iemands anders superieure prestaties, gaven of
bezittingen.
Wanneer iemand afgunstig is voelt hij zich in werkelijkheid MINDERWAARDIG omdat hij
geoordeeld heeft dat de acties of prestaties van de andere, eerst en vooral, begeerlijk voor
zichzelf zijn, en ten tweede, BOVEN eigen mogelijkheid van manifesteren of bereiken zijn.
Geliefden, gij kunt uw gehele leven besteden met buiten uzelf te zoeken voor wat “BETER” is
dan het lot dat gij gecreëerd hebt, maar buiten uzelf zoeken naar zelfwaarde die binnenin
bestaat, zal u slechts tot gevoelens van kritische frustratie beperken voor het gebrek aan
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toegang tot uw eigen spiritueel creatief potentiaal. GIJ MOET WETEN dat ALLES dat gij
binnen uw ervaring “hebt” en “zijt” datgene is wat gij gekozen hebt van te hebben en te zijn.
Waarom behoeft gij afgunst voelen, in plaats van eer en respect voor een ander, voor hetgeen
uw begrip is van een uitstekende prestatie? Waarom niet, in plaats daarvan, definiëren wat een
“uitstekende” prestatie voor uzelf is, door de graad van VREUGDE en SPIRITUELE KENNIS
EN WIJSHEID die zij u verschaft? Hoe zult gij dit doen? Eis uw GOD-gegeven macht op door
persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor ALLE ervaringen binnen uw
gemanifesteerde “illusie”. Vraag DE VADER GOD/ATON binnenin u om u datgene TE
TONEN wat GIJ nodig hebt om ZIJN WIL TE VERVULLEN in EER, EVENWICHT,
VREUGDE, INTEGRITEIT, en WAARHEID. WACHT dan op GOD/ATON BINNENIN om u
te tonen wat uw unieke bijdrage is in de vreugdevolle, creatieve ontvouwing van HET ENE
AL DAT IS!
7. LUIHEID
Laat ons eerst beginnen met het definiëren wat LUIHEID is: “Traagheid; (hetgeen wil zeggen:
afkeer van inspanning, sloom) ledigheid; tegenzin voor werk of inspanning”.
Waarvan wij het meest getuige zijn op uw planeet is de luiheid voor uw God-gegeven
redenerende GEEST. Die GEESTESLUIHEID heeft u een gemakkelijke prooi gemaakt voor
leugens en disinformatie. De reden hiervan is dat gij in de gewoonte gevallen zijt van anderen
te laten DENKEN en REDENEREN VOOR U, en door deze geestesluiheid het gemakkelijker
gevonden hebt om iemands anders’ projectie of opinie over wat Waarheid is te GELOVEN dan
om behoorlijk zelf te zoeken, door het inschakelen van uw EIGEN logisch denkende geest
samen met de VADER BINNENIN om KENNIS EN WIJSHEID te bereiken van wat
WAARHEID is. Ziet gij, op deze manier onttrekt gij u van UW persoonlijke
verantwoordelijkheid door geen verantwoordelijkheid te erkennen in het ZOEKEN EN
WETEN VAN DE WAARHEID BINNENIN. Gij verergert dan nog uw “zonde” door te klagen
en te kritiseren en aldus VERWIJTEN te uiten naar anderen wanneer de “leugen” of
“teleurstelling” later door u ontdekt wordt.
Gelooft gij nog altijd dat ONWETENDHEID EEN ZEGEN is? GODDELIJKE KENNIS EN
BEREIKTE EN VERDIENDE WIJSHEID BINNENIN IS EEN WERKELIJKE ZEGEN?
GELIEFDEN! Onwetend zijn over de Waarheid is een illusie die u gevangen houdt binnen het
leven van de leugen. Gij zijt NIET vrij en het werkelijk treurige is dat GIJ NIET WEET dat gij
bedrogen en gevangen wordt zodat de kettingen u steeds strakker omsluiten, en op het
ogenblik dat de herkenning van de Waarheid letterlijk uw bewustzijn wakker klopt, is het
dikwijls uiterst traumatisch en te laat voor u om uzelf te bevrijden totdat uiteindelijk de dood
van het lichaam uw zelf aanvaarde zielssmart en verschrikking loslaat.
Wordt uw werkelijke onwetendheid u vergeven? ALTIJD! Maar NU dat gij u gewapend hebt
met kennis en wijsheid binnenin over wat de Waarheid is, WAT ZULT GIJ DOEN OM DE
KWADE OMSTANDIGHEDEN TE WIJZIGEN DIE DOOR, OF TEGEN, U BEDREVEN
ZIJN? ZAL UW GEESTESLUIHEID APATISCH WORDEN, HETGEEN
ONVERSCHILLIGHEID IS? EN ZULT GIJ DAN OVERROMPELD WORDEN DOOR DE
VERLAMMENDE HOPELOOSHEID VAN WANHOOP EN DEPRESSIE DIE UW
GODVERMOGEN AAN DE ANTI-CHRIST GEEFT? WIJ, UW BROEDERS, UW
GASTHEREN VAN HET WOORD VAN DE WAARHEID EN HET LICHT EN DE
WIJSHEID DAT GOD/ATON EN DE SCHEPPING IS, ZULLEN ZEKER TRACHTEN VAN
DE SCHADE U AANGEBRACHT TE MINIMALIZEREN.
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GELIEFDEN, ZULT GIJ LUISTEREN? ZULT GIJ ZIEN? ZULT GIJ GODS HAND
AANVAARDEN VAN DE WAARHEID, DE VERGEVEINGSGEZINDHEID, DE LIEFDE
EN DE WIJSHEID? WIJ BIEDEN U DE KEUZE AAN, GELIEFDEN, EN HET IS AAN U
OM DIE KEUZE TE MAKEN. MOGE DE WAARHEID, DE WIJSHEID EN DE
VRIJHEID VAN WAT GODS HEILIGE LICHT BINNENIN U IS, ONTBRANDEN IN
VREUGDE DOOR UW WIL, UW KEUZE, OM DE ONBEPERKTE WIL VAN
GOD/ATON EN DE SCHEPPING TE DIENEN. ZO ZIJ HET!
Er is ook nog fysieke luiheid of traagheid. Dit is dikwijls de tegenhanger van Geestesluiheid.
Als gij uw geest niet tot bewustzijn kunt aanzetten zal uw lichaam hoogstwaarschijnlijk ook
niet gemotiveerd zijn. Het is eenvoudig de onbekwaamheid om te LEVEN of om LEVEN in
zich op te nemen. Het is eveneens de weigering om verantwoordelijkheid te nemen door het
maken van veranderingen die uw levenslot zouden “verbeteren”. Degenen die vadsig zijn
verkiezen van stil (of niet zo stil) in zelfbeklag te zitten en ALLEN “daarbuiten” de schuld te
geven in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun “vermeend” gebrek.
8. ANGST
Wij hebben eveneens gesproken over de “dodelijke” zonde van het voelen van een
onnatuurlijke en uitermate angst in de vorige bladzijden onder “Hoe de Anti-Christ Binnenin u
te Herkennen”. Wij zeiden dat de Anti-Christ u in de val van de illusie doet lopen van hetgeen
TOEKOMSTIGE-ANGST ORIENTATIE is.
Laat ons ANGST definiëren: “1. Een opgewonden gevoel aangespoord door het bewustzijn
van gevaar, hinder, enz. 2. Een onaangenaam gevoel dat iets kan gebeuren dat indruist tegen
uw begeertes. 3. Een gevoel van diep ontzag en vrees.” En voor de pret, laat ons definiëren wat
ONTZAG is: Eerbiedige angst; vrees gemengd met grote verering (respect of achting) en nu
zullen we ACHTING definiëren als zijnde inschikkelijk zijn voor de wil of de opinies van een
ander OF een respectvolle waardering”.
Door u op te sluiten in een constante opwinding of onbehaaglijkheid over wat zou kunnen
gebeuren--zijt gij beroofd van het tegenwoordige moment van het leven dat het NU van de
eeuwigheid is. Algemeen gesproken, iemand die angstig is voor toekomstige
mogelijkheden/waarschijnlijkheden verspilt veel “tijd” in BEZORGDHEID over mogelijke
gevolgen van een beslissing of een actie en zal ook dikwijls de uiteindelijke keuze verdagen.
Laat ons BEZORGDHEID definiëren: “1. Zich ongemakkelijk voelen in de geest; paniek. 2.
Aan iets trekken of rukken met de tanden. 3. Een gevoel van onbehagen veroorzaken in de
geest. 4. Hinderen of pesten. 5. Zorgen--iets dat angst veroorzaakt”. Velen van u hebben de
volgende uitdrukking gebruikt of gehoord: “Ik was ziek van de zorgen!” Het is waar dat angst
en haar dienares “bezorgdheid” u kan en letterlijk zal ziek maken. Eenvoudig door in uw geest
een voorstelling, idee of “akelig” gevolg op te roepen, manifesteert gij in uw wezen de
“werkelijkheid” van datgene waarvoor gij angst hebt. Of al dan niet, de WERKELIJKE
fysieke manifestatie zich voordoet volgens uw ergste angsten, GIJ hebt in uw momenten van
angst en bezorgdheid geleden alsof het werkelijk GEBEURD was. Ziet gij? Gij creëert het
ergste, zelfs indien het enkel in uw “geest” gebeurt door de emotionele REACTIE van angst.
Dikwijls wordt in ernst de vraag gesteld: “Wel als wij gezegd zijn, bijvoorbeeld, dat de
waarschijnlijkheden groot zijn dat we spoedig een vernietigende aardbeving zullen ervaren in
San Francisco en/of Los Angeles, “voeden” wij dan niet de negatieve waarschijnlijkheid door
het te geloven en aldus te verzekeren dat het zal gebeuren”? Wij zullen hierop, op een
tweevoudige manier antwoorden. Eerst, moet gij de ware feiten van uw “huidige”
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omstandigheden erkennen…dat de planeet, Moeder Aarde, een wezen is dat door U, HAAR
BESCHERMERS, vergiftigd is. Zij zal nodig haarzelf moeten zuiveren, wat wil zeggen dat
massieve aardveranderingen zich zullen voordoen als deel van het proces om het gif van de
nucleaire explosies, pesticiden enz. die binnen haar wezen veretterd zijn, tot de oppervlakte te
brengen. Ook hebt gij de “machtige” energieën van de Russische cosmosferen die op een
onnatuurlijke manier de weer patronen controleren, en die mij machte zijn om bommen tot
ontploffing te brengen die reeds sinds lang langs uw “breuk” lijnen geïnstalleerd zijn. Zo gij
hebt de agenda van uw geliefde planeet die slechts wenst om gezuiverd te worden, en de
agenda van de Duistere broederschap die door de weinigen van de “ELITE” werken om uw
wereld te controleren en dat wil uiteindelijk zeggen het vernietigen van een groot deel van de
populatie teneinde HUN overheersing gemakkelijker te bereiken. Is informatie over leugens,
misleiding en geheimhouding tegen u bedreven door diegenen van DE ELITE, die u gegeven
is door de Journals, “negatief” en dus uw tijd niet waard omdat gij bang zijt het (voor u)
ongewenste resultaat te “voeden” van vermeende “negatieve” waarschijnlijkheden? DEZE
MATERIE IS INFORMATIE IN WAARHEID GEGEVEN, AL IS ZIJ ONTV ANGEN
OP EEN “NEGATIEVE” OF EEN “POSITIEVE” MANIER IN UW GEMANIFESTEERDE
WERKELIJKHEID. HELAAS IS DE MEESTE INFORMATIE, TOT NOG TOE
AANGEBODEN, HET RESULTAAT VAN GODS BELOFTE OM DE “SATANS” OF
“TEGENSTANDERS” TE ONMASKEREN DIE ERIN GESLAAGD ZIJN, DOOR MACHT
EN OMKOPING, VAN U GIJZELAAR TE HOUDEN IN DE “ILLUSIE” VAN DE
SCHEIDING TUSSEN U EN DE SCHEPPER BINNENIN, DOOR DE MISLEIDING VAN
DE WAARHEID VAN UW MACHT VAN EENHEID. WANNEER HET VOOR UZELF
“NEGATIEF” WORDT IS WANNEER GIJ NIET LANGER ONWETEND ZIJT VAN DE
WAARHEID EN TOCH NIETS DOET OM UW OMSTANDIGHEDEN TE
VERANDEREN, OMDAT GIJ LIEVER SCHUIL GAAT ACHTER UW ANGST EN
ZELFERKENDE HULPELOOSHEID.
Is het verkeerd om “plannen te maken voor de toekomst? Niet indien dit samengaat met de
“positieve” creatieve ontvouwing van zelfverbetering en zelfuitbreiding van uw kennis en
wijsheid van Waarheid in uw NU. Ziet gij, UW BEGEERTE zelf OM TE WETEN EN GOD
TE DIENEN zal u steeds verder voortdrijven in de kennis en de wijsheid van de Waarheid.
EN zo ook, (uw begeerte) de discipline van het ik opeisen om gefocusseerd te blijven op uw
doel. Laat ons discipline definiëren: “1. Training van de mentale, morele en fysieke
vermogens door onderricht, controle en oefening. 2. De staat of conditie die het resultaat is van
deze training. 3. Straf of correctieve actie omwille van training. 4. Een afdeling van kennis.”
Wij willen hieraan verder toevoegen dat er nooit geen STRAF van zichzelf of een ander nodig
is om discipline te bereiken. Eenvoudig integriteit van gebundelde aandacht in het verwerven
van wijsheid van Waarheid, en het erkennen en begrijpen van de gevolgen van “foute”
gedachten en acties, is wat er nodig is om correctieve acties te nemen voor een succesvolle
training IN GODDELIJKE WAARHEID.
Deze schrijver heeft onlangs horen zeggen dat “om een winnaar te zijn, (gegeven in verband
met een ‘karate’ wedstrijd) moet gij BEGEERTE…TOEWIJDING…EN DISCIPLINE
ontwikkelen”. Wel, wij willen ieder van u vragen om de mooie eenvoud van deze verklaring
toe te passen op uzelf in uw doel om de valse “illusies” te overwinnen van de Anti-Christ, en
de “winnaars” te worden in het bereiken van uw ONBEPERKTE SPIRITUELE VRIJHEID
door het erkennen en aansluiten bij DE VADER/MOEDER SCHEPPER/SCHEPPING
BINNENIN U. Herinner u dat wij vroeger bespraken hoe de “Anti-Christ” u regeert langs uw
begeertes--voor “dingen” of “hechtingen” voor/aan fysieke illusies. Indien uw ENIGE ware
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begeerte is om DE GOD/ATON TE KENNEN EN TE DIENEN, waar blijft dan de AntiChrist? Buiten de “deur” van UW ruimte op zijn achterste!
Herinner u ook dit, geliefden, wanneer gij in waarheid de Vader/Moeder God/Aton binnenin u
VRAAGT NAAR Waarheid, ONTVANGT GIJ WAARHEID. Dit wil niet zeggen dat gij
noodzakelijkerwijze zult houden van, of blij zijn met hetgeen gij zult vinden maar zolang gij
toegewijd zijt aan de discipline van emotionele onthechting, zoals bijvoorbeeld van een gevoel
van verlammende angst, zult gij MACHT VERWERVEN door DE WIJSHEID van de
GOD/GODIN binnenin u. Wil dit zeggen dat gij nooit meer terug angstig zult zijn? Niet
noodzakelijk, maar gij zult door uw begeerte, toewijding en discipline leren om uw angst
meester te worden en de noodzakelijke acties te nemen om GODDELIJKE wijzigingen aan te
brengen, zij het binnenin uzelf of in “situaties” of belevingen waarin gij terecht komt.
Hier is een ander aspect in het begrijpen van angst dat gij ook moet erkennen. Gij kunt ook
angst ervaren of alarm als een “waarschuwingsmechanisme” voor een duidelijk of onduidelijk
aanwezig gevaar. Angst wordt dan de manifestatie van uw begeerte voor “overleving” op het
fysieke vlak. Zij werd door u gecreëerd door de beperking die gij ervaart van de u opgelegde
“sluier” van vergeetachtigheid over de onsterfelijkheid van uw ziel. En dit werd aangemoedigd
door de “bedriegers” of “satans” om te terroriseren, te controleren en u slaaf te maken, door
uw angst voor de dood van uw lichaam. Zelfs degenen van u die nu WETEN dat uw ziel
onsterfelijk is, zullen nog angst ervaren indien zij of hun familie op een of andere manier
bedreigd worden. Gij moet de angst overwinnen door de “waarschuwing” te erkennen en
bescherming, raad en leiding te zoeken bij de VADER BINNENIN, zodat gij instructies zult
krijgen over hoe het beste te antwoorden op de situatie, zij het door de verdediging van
zichzelf en de familie of door iets anders. Velen hebben eenvoudig meer angst van fysieke pijn
en leed dan van de dood zelf. Gij moet dus de initiële “angst” waarschuwing overwinnen en de
raad verkrijgen binnenin om AKTIE te nemen voor de bescherming van uzelf en anderen. Het
is pas wanneer gij bevangen en verlamd zijt door uw angst dat gij niet zult luisteren naar UW
innerlijk advies en bijgevolg uw vermogen zult verliezen om de uitkomst van de situatie te
wijzigen.
Zo, samengevat, wanneer wij zeggen “gij moet uw angst overwinnen”, spreken wij over
toekomstige angst/zorg oriëntatie en die angst die u verlamt tot INACTIVITEIT of tot
gevoelens van HULPELOOSHEID. Herinner u, GIJ ZIJT NOOIT HULPELOOS MET GOD!
Gij moet leren te VERTROUWEN; gij zult ALTIJD gegeven worden wat gij ook nodig hebt in
ALLE omstandigheden waarin gij terecht komt. WANNEER GIJ OPRECHT DE
VADER/MOEDER BINNENIN VRAAGT, WORDT GIJ GEGEVEN!
9. SCHULD
Nu zullen we ook in meer detail verder bespreken wat schuld is. Eerder hebben we u
gesproken over hoe de Anti-Christ u door die IN HET VERLEDEN OPBEBOUWDE
SCHULD ORIENTATIE in de val laat lopen als een middel om u van het NU Moment van het
LEVEN te beroven. Wij zullen eerst schuld definiëren: “1. Het feit of de toestand van een
wettelijke of morele overtreding bedreven te hebben. 2. Een gevoel van spijt als gevolg van
een werkelijke of ingebeelde bedreven overtreding. 3. Schuldig gedrag. SCHULDIG
gedefinieerd als, “1. Het verdienen van blaam voor een overtreding. 2. Schuldig verklaard zijn
van een overtreding. 3. Schuld met zich meebrengend, in relatie tot schuld of schuld tonend.”

Pagina | 71

Het eerste dat gij u moet realiseren is dat het VOELEN van schuld in verband met een
verleden gedachte, woord of daad niet altijd wil zeggen dat gij SCHULDIG zijt van een
“overtreding” tegen UW GEEST BINNENIN. Het “verkeerde” t.o.v. de Geest Binnenin
gebeurt wanneer gij onwaardigheid of blaam aanvaardt voor uzelf en dus het zelf straft door
zelfveroordelende gedachten en daden. Gij moet altijd uzelf vragen: voelt gij “schuld” omdat
iemand anders het u aangeboden of opgelegd heeft en gij het aanvaard hebt of hem toegestaan
hebt van u de schuld te geven voor een daad of gebeurtenis waarvan gij WEET dat gij
werkelijk niet schuldig zijt? Laat ons u een voorbeeld geven van een antwoord van “valse”
schuld die velen van u zullen in verband brengen met ervaringen binnen uw “moderne”
westerse beschaving.
Zegge gij zijt een meisje van 11 jaar oud. Tot dan hebt gij genoten van een relatieve veilige
jeugd, liefde en afhankelijkheid van uw Moeder en Vader. Dan, plots, wordt u door uw ouders
gezegd dat ZIJ mekaar niet langer liefhebben en niet meer samen kunnen leven en zullen
SCHEIDEN. Gelieve dit zorgvuldig te bedenken en te begrijpen, geliefden; IN DE MEESTE
GEVALLEN van scheiding van de ouders, geven het kind of de kinderen ZICHZELF DE
SCHULD hiervan. Ziet gij, het kind gelooft meestal dat, “indien mama en papa kunnen
stoppen met mekaar lief te hebben, kunnen zijn ook stoppen met mij lief te hebben”. Wij
zouden u eerder suggereren dat indien een koppel zegt dat zij GESTOPT zijn met mekaar lief
te hebben, zij hoogstwaarschijnlijk NOOIT werkelijk hebben liefgehad. Ziet gij hoe
verwarrend deze soort van brutale verandering en scheiding voor een kind is? Nu, in ons
hypothetisch geval, laat ons verder gaan met het verhaal waarin gelijkaardige omstandigheden
door velen beleefd zijn. De Moeder krijgt het “toezicht” op het kleine meisje. De Vader verlaat
de gemeente/stad, zo zegt hij, voor ander werk uitdagingen en mogelijkheden. Het kind ziet
hem nog zelden; hij is altijd zo druk bezig. De Moeder moet gaan werken, laat ons zeggen
voor de eerste keer sedert ze trouwde met de Vader van het kind.
Begint gij te beseffen hoe dit eruit ziet en voelt voor het kleine meisje? Zij voelt dat zij
verworpen wordt, zij begint te voelen dat zij niet geliefd is en onwaardig omdat zij haarzelf de
schuld geeft van de scheiding van haar ouders door misschien een niet voldoende “braaf” klein
meisje geweest te zijn. Haar moeder werkt en komt geïrriteerd thuis, kwaad en boos op de
vader van het kleine meisje, hetgeen slechts de zielssmart en de gevoelens van onwaardigheid
van het kleine meisje verergert. De twee mensen die zij liefhad, vertrouwde en zelfs verafgode
bestaan niet meer voor haar. Zij is alleen. Realiseert gij u dat ALLES wat de meesten van u
werkelijk willen is van oprecht en altijd onvoorwaardelijk GELIEFD te zijn zoals gij zijt?
Zo, het kleine meisje begint zichzelf te straffen. Zij begint naar LIEFDE en aanvaarding, die
zij niet langer meer voelt thuis, buiten zichzelf te zoeken. Doorheen haar tiener jaren wandelt
ze het pad van het slachtoffer door zelfvernietigende acties en door een continue verwerping
door anderen. Ziet gij, zoals zovelen van u zelfs nu als volwassen, wilt zij slechts GELIEFD
WORDEN, maar aangezien zij zich ONWAARDIG voelt voor de werkelijke LIEFDE
waarnaar zij smacht, saboteert zij zichzelf verder door relaties te zoeken die haar onteren zoals
zij zichzelf onteert. Zij kan “kwaad” worden op alle “mannen”, omdat zij kwaad is op haar
Vader “omdat hij haar verlaten heeft”. Zij kan niet alleen zichzelf straffen maar ook trachten
van alle “mannen” te straffen, die haar Vader vertegenwoordigen. Uiteindelijk is haar hart zo
verhard dat zij niet meer voelt, geen vreugde, geen liefde, geen zorg. Het is zij tegen de wereld
en zij voelt zich alleen en bitter.
Nu God, onze Vader, is ten zeerste bedroefd wanneer een van de ZIJNEN zich verliest in
“negatieve” reactie op zijn/haar gemanifesteerde ervaring. HIJ zal in ZIJN goedhartigheid hulp
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zenden naar het kind of de jonge vrouw om haar helpen te herkennen dat er zijn die haar wel
degelijk liefhebben en zich voor haar bekommeren. Hij zal haar “tekenen” sturen van ZIJN
LIEFDE zodat zij zichzelf kan vergeven en de ziekte binnenin genezen. Zal zij DE LIEFDE
VAN ONZE VADER haar aangeboden, erkennen? Het is haar keuze, want God zal nooit
iemand verplichten. Hij zal, echter, wijselijk degene(n) die het meest aanvaardbaar voor haar
is/zijn, kiezen die ZIJN LIEFDE VOOR HAAR zullen manifesteren. Het zal dan afhangen van
haar zielsintegriteit hoe goed zij haar zelfopgelegde “schuld” zal erkennen, vergeven en
overwinnen.
Velen van u die NU toegewijd dienen in ZIJN dienst, hebben voor uzelf zeer moeilijke
omstandigheden opgeroepen in uw groei jaren waarin gij uiteindelijk moest begrijpen,
vergeven en overwinnen om ZIJN WIL zo liefdevol als gij nu doet te dienen. WAAROM?
Meestal hebt gij eenvoudig gevraagd naar moeilijke “testen” om de barmhartigheid en het
begrip te verwerven voor hoe en waarom uw broederen zo beschadigd, misleid en voor zo lang
verloren geweest zijn, zodat gij een “verband” kunt leggen met de omstandigheden van de
misleide en daardoor het meest doeltreffend kunt zijn in uw hulp om hen “HET LICHT” van
DE GODDELIJKE WAARHEID BIINENIN te doen zien.
Nu zullen we de in het Verleden Opgebouwde Schuld Oriëntatie wat verder bespreken. Indien
gij u schuldig voelt voor een in het verleden gestelde daad, moet gij bepalen WAAROM de
schuld gevoeld wordt. Indien gij een fout erkent tegenover iemand, dan zult gij door het
begrijpen en leren van de les en daarna zelfvergeving, verlost zijn van dat SCHULDGEVOEL.
Velen van u wentelen zich in de “vreselijke” situatie en wensen enkel om spijt te voelen voor
zichzelf zodat gij dan denkt dat gij niet verantwoordelijk zijt voor de “fout”. Erken uw
verantwoordelijkheid, leer de les, vergeef EN LAAT HET LOS. HET is gebeurd en gij
bestendigt de overtreding tegen uw GEEST door het “herbeleven” van de “lafhartige” daad in
uw gedachten en door niet ten volle te LEVEN in uw moment van NU. Dit is
ZELFBESTRAFFING en is niet van GOD, maar van de Anti-Christ. Ziet gij? Gij loopt rond
zeggende, “IK HAD MOETEN”…wel, gij HEBT HET NIET GEDAAN en het is voorbij. De
volgende keer in een gelijkaardige situatie, hetgeen zal gebeuren, zult gij weten hoe het best te
reageren met GODDELIJKE integriteit, oké?
10. SCHIJNHEILIGHEID
Herinner u, schijnheiligheid is “Het voorwendsel (het zich voordoen als) van gevoelens te
hebben, of eigenschappen, die men NIET heeft zoals rechtschapenheid of vroomheid”. Wij
bespraken onder DE WETTEN, nummer 17, dat een van de grootste “tekenen” door sommigen
gedragen, die door het “kwaad” bezeten zijn, hun Schijnheiligheid is.
Wij zullen eerst de Schijnheiligen bespreken van uw “religieuze” Instituten die zorgvuldig het
“zich voordoen” van Goddelijk vroomheid cultiveren evenals van een hoge rechtschapen
levensstandaard. En zij zullen met “overtuiging” spreken over de deugden van hetgeen zij, in
al hun grootmoedige goedheid en godheid, bezitten om u te LEIDEN naar de
Rechtschapenheid van Gods Koninkrijk, waarin zij zelf “vertoeven”. Zo, terwijl gij, de
misleiden, tranen van vreugde wenen om in de tegenwoordigheid van zo iemand groots
“toegestaan” te worden, vult gij met blijdschap de “hoed” van deze valse profeet met al het
“goud” dat gij kunt verzamelen, en zo, misschien, zult gij ook “waardig” gevonden worden, en
het binnentreden van Gods Koninkrijk toegestaan worden. Maar nu heeft de schijnheilige u te
pakken. Hij zal u de “hoed” steeds terug presenteren tot gij niet meer te geven hebt…dan zal
hij u achterlaten en u “waardeloos” vinden, en velen van u hebben aldus geloofd van
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waardeloos te zijn en armoede te verdienen. En terwijl hij u aan het afzetten is en u zijn “slaaf”
aan het maken is, zit de schijnheilige op spottende wijze en zelfgenoegzaam in zijn “valse”
glorie van haat en manipulatie, met passie en begeertes kletsend over de schatten van rijkdom
die hij van u, de blinde en onbegrijpende kudde, GESTOLEN heeft.
Nadat de “religieuze” Schijnheilige u VERTELD heeft wat gij NIET moogt doen en wat gij
MOET doen om Gods Koninkrijk te bereiken, en hij weet dat gij hem gelooft, weet hij dat gij
nu hem TOEBEHOORT en hij zal u duur doen betalen. Terwijl de schijnheilige u naar zijn
slachthuis van misleiding brengt, zal hij systematisch, achter gesloten deuren van
“geheimhouding”, zelf ALLE regels breken van Goddelijk gedrag die hij u opgelegd heeft te
volgen. De motivatie van de Schijnheilige? MACHT en CONTROLE over anderen TEN
KOSTE VAN ALLES. Hij is altijd van zijn superioriteit overtuigd in alle dingen, speciaal wat
betreft zijn “intelligentie” om anderen te BEDRIEGEN en te MISLEIDEN en aldus hun
GOUD te verzamelen voor zijn EIGEN zelfzuchtige belangen. Dit is onder de betovering van
het kwaad dat valse “trots” genoemd wordt of ook kankerachtige eigenliefde, die wij vroeger
onder HOOGMOED besproken hebben.
Gij, geliefde blinden, hebt nu de infiltratie toegestaan in het merendeel van uw WERELDSE
regeringssystemen en de hierin gecreëerde “agentschappen”, van de kwade narcistische
SCHIJNHEILIGEN tot leidinggevende functies, waar ze zichzelf positioneren voor de
destructie van al wat goed en vrij is om U tenslotte tot slaaf te maken van HUN eigen KWADE
wil en controle. Zij zijn degenen, die u gewetenloos alles wat gij WENST te horen zullen
VERTELLEN en daarna DOEN WAT ZIJ VERKIEZEN om u te controleren en u
“machteloos” tegenover HEN te maken. Het “bastaard” zaad van het kwade is nu zo
verraderlijk dat het praktisch ALLEN bezit en geïnfiltreerd heeft die zichzelf uw “leiders”
willen noemen, en de meesten van u weten het niet. Dat is hoe de narcistische Schijnheilige
“satan” of “vijand” tegenover God erin geslaagd is om over u te regeren; Kalm, heimelijk en
met een uitzonderlijke sluwheid. Zij hebben bijna bereikt van u tot slaaf te maken zonder dat
de meesten van u ZELFS de misdaden van hun machtsmanipulaties die vlak voor u
plaatsvinden beseffen! Is het hopeloos? NOOIT! God WINT in de finale confrontatie met het
KWADE, maar ieder fragment moet GOD’S wil kiezen door het begrijpen en volgen van DE
WETTEN VAN EVENWICHT, gegeven om toegang te verkrijgen tot ZIJN HEILIG
KONINKRIJK VAN LIEFDE, VAN WAARHEID, WIJSHEID, en LEVEN! Wat zult GIJ
DOEN om die toegang tot GODS Koninkrijk van LICHT te verdienen? GOD/ATON wacht op
uw beslissing. ATON’S LIEFDE en BESCHERMING en LEIDING is slechts een zucht van u
verwijderd, geliefden. HIJ wacht op uw eerlijke smeekbede. ZULT GIJ NU GOD’S hand van
LEVEN nemen, of zult gij in het net van de illusie, de duisternis, vernietiging, onwetendheid
en scheiding vallen, die het Kwade is?
Wij zullen nu kort het schijnheilige gedrag bespreken dat door u, het “gewone” volk, in de
praktijk gebracht wordt. Zijt gij aardig en vriendelijk met de mensen in hun gezicht, om dan,
uit jaloezie, in privé achter hun rug HEN afgunstig of bevooroordeeld af te keuren en te
kritiseren? Dit wordt gewoonlijk gedaan onder u, meestal zonder er u “bewust” van te zijn. Wij
zullen er u nu “bewust” van maken. Gij moet geen ander menselijk fragment oordelen als
minder of meer dan u, in God’s spiegelbeeld; oordeel enkel hun gedrag, waarvan gij weet dat
het indruist tegen de gegeven Wetten van Evenwicht van God en De Schepping. Gij eert
iemand wanneer gij uw hand uitreikt in eerlijke liefde en vriendschap. Maar als gij uw hand
uitreikt en de “indruk” geeft van liefde en vriendschap terwijl gij heimelijk deze mens minacht
omdat hij/zij zwart is of bruin of wit of arm of rijk of dik of dun of, of, of… dan zijt gij ook
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een schijnheilige. Wij zullen meer in detail spreken over sektarisme en vooroordeel als laatste
van de “dodelijke” zonden.
Zo, om de narcistische schijnheilige te ontdekken en te herkennen zal het nodig zijn om niet te
GELOVEN wat hij ZEGT dat hij is of doet of vertegenwoordigt, maar om uit te zoeken WAT
HIJ heimelijk DOET. Herinnert u, “Aan hun vruchten, zult gij hen kennen”.
11. IJDELHEID
Wij zullen eerst ijdelheid definiëren: “1. De toestand of het karakter van arrogant te zijn;
hoogmoedigheid. (arrogante eigendunk) 2. Eerzuchtig vertoon; pronkerij. 3. De eigenschap of
toestand van steriel te zijn, nutteloos, enz. 4. Datgene dat ijdel is of ondeugdelijk.” Nu zullen
we arrogant definiëren: “1. Gevuld met, of het vertonen van overdreven bewondering voor
zichzelf, zijn voorkomen, enz.; hoogmoedig. 2. Onproductief; steriel. 3. Geen werkelijke basis
hebben; leeg: valse hoop. 4. Praalziek; pronkerig. TEVERGEEFS--zonder enige reden;
zonder gevolg.” IJdelheid, is het in beslag genomen zijn door de bewondering, de wijziging of
de verandering en het vertoon van zijn fysieke uiterlijk, beeld of vorm want de ijdelen voelen
zich onwaardig of BINNENIN MINDERWAARDIG en schuilen dikwijls achter een praalziek
(overdreven pretentieus) vertoon van zichzelf, of achter een “superieure” arrogantie. Een
narcistisch persoon is iemand die overdreven (buitensporig, zonder reden) het zelf bewondert,
binnen en buiten, in een zelfverheven staat en afgescheiden van anderen omdat hij voelt van
hen SUPERIEUR te zijn in uiting, intelligentie en in belangrijkheid.
Het bewijs van de obsessie om een fysisch mooi “voorkomen” te hebben volgens
zelfaanvaarde of aangenomen maatschappelijke standaards is zeer opvallend zowel bij mannen
als vrouwen, hoofdzakelijk binnen uw Westerse “civilisatie”. Velen zijn geconditioneerd en
houden zich druk bezig met hun fysieke “uiterlijk” hetgeen voor hen heel belangrijk is om
“aanvaard” te worden door anderen. WAAROM? Omdat de Anti-Christ U verteld heeft, en
precieze beperkingen gegeven heeft, over wat “schoonheid” is. Bijvoorbeeld, binnen uw
gecontroleerde reclame media hebt gij die lieftallige wezens die als “model” dienst doen voor
producten. Dit om uw begeertes aan te wakkeren voor deze producten door het creëren van
“beelden” voor betere aanvaarding, door beroep te doen op uw innerlijke behoeftes, die zij
verdorven hebben en verkeerdelijk verfijnd als “SEKS” drang, (herinner u “libido”?) om aldus
de NOOD voor het product te scheppen, dat u de valse “belofte” van schoonheid, “sexuele”
aantrekkingskracht, gezondheid, jeugd, overvloed, status, enz. geeft, volgens HUN
BEPERKTE STAARDS van wat GIJ moet begeren als schoonheid, seks, aantrekkingskracht,
gezondheid, overvloed, status, enz., hetgeen deze “modellen” vertegenwoordigen (zo is het u
ingepompt) omdat zij er goed “UITZIEN”.
Met al die aandacht die van kindsaf enkel aan het “fysieke” uiterlijk gegeven is, verschrompelt
de geest en smacht naar ruimte en aanvaarding en vrijheid. Dit alles omdat de Anti-Christ, die
men toegang naar binnen gegeven heeft, langzaam de schoonheid en goddelijkheid binnenin,
die DE GEEST VAN HET LEVEN VAN GOD/PERFECTIE is, uitperst en vernietigt. Het is
inderdaad uitzonderlijk in deze “tijd”, dat degenen die STEVIG gevangen zijn in het
“IJDELHEID” spel van de vijand, bij machte zijn om hun stommiteit te erkennen, en zoeken
om deze “valse” onwaardigheid en beperking los te laten, waarin zij door oppervlakkige
vooringenomenheid voor hun fysiek “beeld” terechtgekomen zijn. Gij moet uzelf aanvaarden
zonder u zorgen te maken over uw fysiek “uiterlijk”. Als gij erkent dat gij te veel weegt en dat
dit niet “gezond” voor u is, dan moet gij beslissen om dit te wijzigen, en het dan DOEN. Tot
dan, is het echt nodig dat gij uzelf (God binnenin) minder lief hebt omdat gij er op een
bepaalde manier uitziet of niet uitziet? NEEN! Communiceert met uw GEEST binnenin en
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ontdekt WAAROM gij meer eet dan dat gij bekwaam zijt om te gebruiken. Leer te begrijpen
waarom gij iets doet, en dan kunt gij er werk van maken om hieraan innerlijk positieve
aanpassingen aan te brengen. Uw fysieke gezondheid vertegenwoordigt uw “innerlijke”
gezondheid. Ziekte van het lichaam is de fysieke manifestatie van hetgeen begon als ziekte van
de geest. Zuiver uw gedachten en uw lichaam zal gezond en levendig zijn; het is werkelijk zo
eenvoudig, maar de meesten van u missen het. Nu is het niet meer nodig dat gij het mist, NIET
WAAR?
Wij willen ook wat spreken over hetgeen “cosmetische” chirurgie (slagerij) genoemd wordt.
Uw eigen statistieken tonen dat veel vrouwen zich minder vrouwelijk of minder aantrekkelijk
voelen als zij “kleine” borsten hebben. WAAROM is dit zo? Omdat de beelden van
GROTERE BORSTEN en WULPSE vrouwen hen opgedrongen zijn reeds van kindsaf in
praktisch alle “gecontroleerde” media. Deze jonge meisjes/vrouwen voelen dat indien zij
“grotere” borsten zouden hebben zij meer aanvaardbaar zouden zijn voor MANNEN en
bijgevolg ook afgunst bij VROUWEN zouden opwekken. Gij wenst, enerzijds, niet dat gij
aanzien wordt als “seks” objecten, maar, anderzijds wenst gij te voldoen aan wat gij geleerd
hebt (geprogrammeerd) dat DE “sexuele” fysieke aantrekkelijke vrouwelijke figuur is. Ziet gij
niet, geliefden, gij laat dokters toe in uw lichamen te snijden en u pijn te berokkenen en lijden,
en dikwijls complicaties, alleen maar om te voldoen aan een (voor u) aanvaardbaar fysisch
“beeld”? Terug, de mensheid (vijand) heeft de zuiverheid van de “borsten” van de vrouwen
verdorven door hen tot afschuwelijke “sexuele” objecten te maken voor WELLUSTIGE
begeerte. De mooie gratie van het vrouwelijke lichaam, dat gecreëerd was in prachtige
volmaaktheid van GOD, is in “stukken” van FYSIEKE WELLUSTIGE BEGEERTES
gesneden…borsten, vagina, mond, nek, benen, billen enz. Weet gij waarom de borsten aan
VROUWEN gegeven zijn? Niet als sexuele “objecten”, maar voor de zogen en koesteren van
haar BABY, een Nieuw Schepsel van God. Herinner dit, vrouwen, wanneer gij de volgende
keer denkt aan het vergroten van uw borsten! Gij onteert de GOD binnenin door het minachten
van uw GEGEVEN fysieke vorm, en uw wens om die te versnijden om hem naar een beeld te
maken van iets wat “aantrekkelijk” is. VOOR WIE? WAAROM is het nodig dat gij die met
kracht opgelegde beelden van perfectie aanvaardt? HET antwoord, geliefden, is dat GIJ NIET
MOET TOESTAAN dat andermans’ opinies en “beelden” u onwaardig doen voelen. Hier is
een test voor u, vrouwen. Bij het ontwaken, morgen, ga naar uw “mens-grote” ijdelheid
spiegel en kijk naar uzelf, naakt. Wat ziet gij? Kunt gij naar uw ijdelheid spiegel kijken
ZONDER make-up en kapsel, uw gordels en opgevulde bustehouders en fijne kledingstukken,
en GOD ZIEN? Zo niet, erkent en BEGRIJPT dan uw overtreding, communiceert met de God
binnenin, vergeeft uzelf en kijkt niet meer terug in de spiegel tot gij WERKELIJK DE
LIEFDE EN SCHOONHEID VAN GOD erin weerkaatst ziet en erkent!
En hetzelfde geldt voor u die de “mannelijke” menselijke vorm hebben. Gij ervaart ijdelheid
enigszins anders dan vrouwen, maar de meesten van u lijden nog steeds van gevoelens van
beschamende onwaardigheid wanneer gij naar uw naakt lichaam en uw gezicht kijkt. Wij
hebben u gezien! God heeft naar U geluisterd! De innerlijke dialoog gaat ongeveer als volgt:
“INDIEN IK TOCH MAAR groter was, bredere schouders, grotere penis, haar op mijn borst
en/of gezicht, een plattere maag, dunner skelet, meer spieren, meer haar, blauwe ogen, bruine
ogen, wittere tanden, zongebruinde huid, klaardere huid, en, en,…dan zou ik aanvaard
worden”. En dan gaat de dialoog ongeveer als volgt verder, “HAD IK MAAR meer geld, een
nieuwe auto, een betere job, en, en,…dan zou ik aanvaard worden”. Herkent gij hier velen van
u…gij van de mannelijke species? Ziet gij, geliefden, gij creëert uw eigen omstandigheden,
door de leugen te geloven van “beelden”, om steeds maar op een of andere manier te
mislukken. AANVAARDT uw ZELF BINNENIN, EER uw fysisch lichaam dat u geleend is.
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Want dit is het wonderbare, mooie voertuig, door DE VADER van UW GEEST VAN GOD
BINNENIN gegeven om de wonderen van creatieve ontvouwing te ervaren in de 3
dimensionale fysieke illusie!
Nu, binnen uw Westerse civilisatie, wilt praktisch ieder klein meisje en iedere jongen er
“uitzien” als iemand anders, iemand die zij hebben gezien in een film, op “straat” of in een
reclame. Zij worden geleerd, door de geprogrammeerde media en reclame, om zichzelf niet te
aanvaarden als een mooie individuele weerkaatsing van GOD, omdat hun fysieke kenmerken,
zo wordt hen gezegd, niet voldoen aan het voorgelegde “ideaal” van wat een aanvaardbare
“schoonheid” is. Geen wonder dat de cosmetische en bijhorende industrieën miljarden
“dollars” van u binnenruiven, want zij (de Anti-God) scheppen het “beeld” en voeden de
ijdelheid die het resultaat is van degenen die voelen dat “zij” er nooit helemaal zullen kunnen
aan “voldoen”, en dus zullen zoeken om hetgeen nu HUN begrip van fysieke imperfectie is, te
verbeteren. Zelfs velen van degenen die uw maatschappij definieert als “mooi” terwijl zij jong
zijn worden zeer dikwijls op zij gezet wanneer zij tekenen van veroudering beginnen te tonen.
En degenen die afhankelijk zijn van hun “uiterlijk” als ze jong zijn, zullen ANGST HEBBEN
VAN OUD TE WORDEN en zullen dus BINNENIN LEEG en VERBITTERD worden door
de afkeuring van diezelfden die hen “vormden” en “aanvaardden” terwijl zij fysisch nog
“jong” van uiterlijk waren.
WAT kunt gij doen, ouders, om op een positieve manier uw kind te leiden op het pad van
INNERLIJKE SCHOONHEID en SPIRITUELE vrijheid, weg van de door de maatschappij
“opgelegde” beperkingen van aanvaarding? Gij moet eerst het kind aanmoedigen om zijn/haar
EENHEID MET HET AL…GOD/ATON, andere mensen, de planeet, de mineralen, planten en
dierlijke koninkrijken, andere planeten, ALLE LEVEN EN DE GANSE SCHEPPING te
begrijpen. Onderwijs het kind over GOD en ZIJN LIEFDE VOOR ALLE fragmenten van
ZIJN wezen. Onderwijs het kind over de Natuurlijke Wetten van Evenwicht ons gegeven om
orde te handhaven op en in de Schepping. Onderwijs het kind over de natuur van Gods gave
van Vrije wil en over de PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DIE IEDER VAN
ONS HEEFT om GOD binnenin te eren en om ENKEL ZIJN WIL TE DIENEN, omdat Hij
onze JUISTE en Wijze Spirituele Schepper/Regeerder is en Koning VAN WIJSHEID.
Onderwijs hen over de VIJAND en HOE HIJ veel van Gods kinderen misleid heeft. Onderwijs
het kind dat wat het als scheiding zal constateren, enkel “ILLUSIE” van scheiding is en dat
vele anderen die het zal ontmoeten, deze WAARHEID niet zullen begrijpen omdat zij
spiritueel onwetend zijn en bedrogen door de “vijand” van de Godheid en dus nog niet
spiritueel bewust. Onderwijs het kind om ALLE andere menselijke fragmenten als fragmenten
van HET ENE GODWEZEN en DE SCHEPPING te zien. Maar onderwijs echter ook het kind
dat hij/zij EVENEENS HET GEDRAG, (onwetendheid, bevooroordeelde opinies, onjuiste
visies, en daden) dat brutaal DE WETTEN VAN evenwicht van God en De Schepping breekt,
herkent en niet tolereert. Zo, onderwijs het kind dat het zichzelf moet verdedigen, binnen de
eerbied voor Gods Wetten, indien iemand van deze onwetende spirituele zwakkelingen het, of
iemand anders, wilt schade berokkenen (in gedachte, woord of daad). Onderwijs het kind over
ZIJN macht om samen met GOD te scheppen, en waarom het op zijn gedachten, woorden en
daden moet letten, om zijn overtredingen te herkennen zodat het een GODDELIJKE wereld
kan creëren in dienst van GODS WIL. En onderwijs het kind om altijd de spirituele en
liefdevolle SCHOONHEID BINNENIN HET ZELF en ALLE ANDEREN--hetgeen het
GEBOORTERECHT van ALLE kinderen van GOD is--te zien te ontwikkelen en te eren.
Onderwijs het kind de waarheid dat Spirituele Eenheid, Schoonheid, Macht, Wijsheid en
Liefde BINNENIN, nooit kan verouderen of sterven of van niemand kan weggenomen
worden, omdat DE GEEST DATGENE IS DAT WERKELIJKHEID IS, HET IS DE GEEST
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VAN LEVEN DIE BESTAAT BINNENIN ALLES VAN DE SCHEPPING in de continue
ontplooiende bloesem van VREUGDE en LIEFDE.
En zo, geliefde ouders van GOD, moet gij ook LEVEN VOLGENS DE WETTEN en DE WIL
VAN GOD die gij uw kind geleerd hebt, aldus GOD/ATONS voorbeeld van evenwicht en
waarheid gevend, dat het kind zeker zal volgen. Zo, wanneer gij uw plicht vervuld hebt
tegenover GOD/ATON als Ouders en het kind (zo goed als uw begrip en bewustzijn toelaat) de
Liefde en Discipline van GODS WIL en DE WETTEN VAN EVENWICHT gegeven hebt, en
gij hebt uzelf als voorbeeld gesteld door uw daden en gedrag, DAN moet gij het kind aan God
geven, zodat het met eigen vrije wil zijn ervaringen kan kiezen en kan experimenteren met
eigen verantwoordelijkheid in de manifestatie van het LEVEN.
Is het verkeerd om er te willen op UW best uit te zien? Zeker niet. Gij moet eenvoudig en
eerlijk begrijpen WAT u werkelijk motiveert. Keurig en rein aangekleed zijn en voorkomen
eert uzelf en GOD zolang gij niet in het geheim uw uiterlijk minacht en er beschaamd voor zijt
en zoekt om haar weerkaatsing van schoonheid te wijzigen of te verbergen. Indien gij u
aanvaardt en uzelf eert ZOALS GIJ ZIJT in fysieke vorm, zij het man, vrouw, zwart, wit,
groot, klein, roodharig of grijs, zult gij aanvaardbaar zijn en eer betuigen aan GOD/ATON. En
de anderen? Zij zijn eveneens individuele weerkaatsingen van God/Aton; wat hun beperkte
“menselijke” vooroordelen en opinies zijn heeft absoluut GEEN belang voor u. Herinner u, in
het “grote” beeld zijt GIJ geen fysiek lichaam, GIJ zijt GODS fragment die een fysiek
gemanifesteerde vorm van uw keuze gebruikt om ervaringen in deze wonderbare schepping
toe te staan. ALLEN zijn mooie scheppingen van GOD/ATON, iedereen is verschillend. Is dat
niet WONDERBAAR?!? God, ook, geniet van variatie in Zijn Schepselen binnen De
Schepping. Waarom denkt gij dat er zoveel types van levensvormen bestaan enkel op deze
kleine planeet? Houdt gij niet van de variaties en zeldzaamheid van alle schepselen en
scheppingen binnen ZIJN Schepping zoals ieder type van bloem, iedere kleur van de
regenboog, ieder seizoen en klimaat, ieder insect, ieder dier en ieder menselijk wezen?
Zeggen wij dat het “verkeerd” is om uw “make-up” te verzorgen en uw chique haaropmaak en
uw lichaam te kleden met fijne en mooie kledingstukken? Helemaal niet. Gij moet eenvoudig
erkennen WAAROM gij deze dingen doet. Indien gij HOUDT VAN WIE en WAT gij zijt
BINNENIN en BUITENUIT in uw naaktheid, geniet dan maar van het spel van uw make-up
en uw mooie klederen omdat GIJ er plezier in hebt, het is GEZELLIG, gij kunt het u
veroorloven en het verschaft u blijdschap om het te doen, niet omdat gij uw lichaam en zijn
uitdrukking minacht voor zijn “vermeende” onvolmaaktheden! Of omdat gij wenst de “indruk”
te geven aan anderen, door de fijnheid van uw juwelen en kledingstukken, dat gij ook
“eleganter” zijt. Bijvoorbeeld, gij hebt nu “ontwerpers” voor alles. (zoals auto’s, meubels,
apparaten, kleding, cosmetica). Wel sommige “ontwerpers” hebben meer “prestige” en
bewondering gewekt dan anderen. Weet gij dat velen eenvoudig andere ontwerpen kopiëren?
En velen van uw meer gevierde en prestigieuze ontwerpers gebruiken de creatieve ontwerpen
van hun leerlingen? Ja, en zij plaatsen hun eigen naam op de kledingstukken. Een beetje
“stelen” zouden wij zeggen. Waarover gaat het hier? Indien het een kledingstuk is, geniet van
de schoonheid, de fijne kwaliteit en de snit van het kledingstuk, omdat gij het graag ziet, niet
omdat gij de prestige behoeft en het snobisme, om niet te spreken van ijdelheid, van het
ontwerper etiket dat zal opgemerkt worden door “anderen” en u ergens “beter maakt, of “beter
aanvaard maakt dan” die anderen. Ziet gij het verschil dat wij hier uitleggen, geliefden? Gij
zoekt blindelings goedkeuring van iedereen, uitgenomen van uzelf. Wij willen eenvoudig dat
gij de onzin erkent van de dingen die gij doet en begeert, en dat gij dit corrigeert VOOR U en
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VOOR GOD/ATON onze VADER BINNENIN U! Bevrijd uzelf van de binding aan ijdelheid
en gij zult een GROTE stap dichter komen in het bereiken van GODS KONINKRIJK!
Zeggen wij dat het “verkeerd” is om kleur terug te geven aan grijze haren op uw hoofd, en
eveneens om de “tekenen” van wat gij veroudering noemt cosmetisch te “verbergen”? Niet
noodzakelijk “verkeerd”, het is eenvoudig een feit dat gij schept, maar gij zijt niet bekwaam
om bepaalde veranderingen van lichaamsaftakeling te aanvaarden en BIJNA IEDEREN VAN
U verafschuwen van te verouderen of van OUD te zijn in uw fysieke vorm. Waarom? Omdat,
nogmaals, gij door de vijand verteld zijt dat gij ergens minder een MENSELIJK Wezen en
minder “aantrekkelijk” zijt wanneer gij “oud” zijt en dat gij zult verworpen zijn (en dikwijls
zijt) als iemand die niets meer kan bijdragen tot de mensheid. WEET GIJ, GELIEFDEN, DAT
HET DEZE ANGST IS (door satan ingeplant) DIE DE “KLOK” VAN HET VEROUDEREN
START DIE TIKT BINNENIN? GIJ DIE DOOR TE GELOVEN DAT GIJ SLECHTS TOT
ONGEVEER 100 JAAR ZULT LEVEN, BEGINT UW VEROUDERINGSPROCES
BINNENIN, REEDS VAN KINDSAF AAN. En door de nu geschapen ruwheid, vervuiling en
giffen op uw wereld hebt gij werkelijk niet de behoefte binnenin om hier langer te verblijven,
en dus begint het lichaam haar aftakelingsproces. Waarom zijn sommigen meer levendig en
gezond dan anderen tijdens hun levensloop? Degenen die levendig en gezond zijn, zijn
VERLIEFD OP HET LEVEN EN EREN HUN GEEST VAN LEVEN BINNENIN. Hun
lichamen verouderen eenvoudig omdat zij, ook, een beperking van de levensduur aanvoelen
door vroege indoctrinatie, zij verouderen misschien enkel met meer waardigheid en gratie te
wijten aan de graad van spirituele zuiverheid van VREUGDE en LIEFDE, die zij erkend en
gevoed hebben binnen zichzelf en minzaam GEGEVEN hebben aan ANDEREN.
Weet gij dat gij een lichaam zou kunnen scheppen dat zou LEVEN voor een bijna eindeloos
aantal jaren in uw telling, INDIEN GIJ HET MAAR BINNEN UW GEEST ALS
WERKELIJKHEID ZOU WETEN? Onze broeders van de fysieke vorm op de Pleiades leven
meer dan 1000 jaar volgens uw telling in hun fysieke vorm. In een voorbije tijd in uw oude
civilisaties van Atlantis en MU (Lemuria), leefden uw voorouders ook meer van 1000 jaar in
uw telling. HERINNER U, UW ONSTERFELIJKE ZIEL VEROUDERT NOOIT,
GELIEFDEN. De meeste “fysiek” gemanifesteerde lichamen takelen echter uiteindelijk af,
niet altijd door ANGST, maar dikwijls omdat men eenvoudig moe en verveeld is om
“dezelfde” vorm te hebben, aldus scheppen zij aftakeling van de vorm en gaan naar “nieuwe”
werelden en vormen binnen DE SCHEPPING. In de “hogere” werelden van GODS koninkrijk,
wordt uw vorm een hoge concentratie van cellulair “licht” en kunt gij haar naar believen
veranderen aangezien zij EEN is met uw GEEST BINNENIN.
Er is dikwijls gezegd: “Schoonheid ligt in het oog van de aanschouwer”. Zo AANSCHOUW,
door de “ogen” van GOD/ATON de schoonheid van AL de glorieuze, wondervolle variëteiten
van schepselen en scheppingen binnen DE SCHEPPING. Alleen de Anti-God of vijand, door
kankerachtige “hoogmoedige” Zelfoverschatting, zoekt om u de illusie van “lelijkheid” te
brengen en definieert, beperkt en begrenst wat spontane “schoonheid” is om u grenzen van
SCHEIDING van VADER/MOEDER ATON en DE SCHEPPING op te leggen. De vijand kan
dit niet doen indien GIJ NIET TOESTAAT dat gij uzelf onteert door zijn LEUGENS te
aanvaarden als een standaard van “schoonheid”.
Zo, Als besluit over IJdelheid willen wij nog een uiterst interessante vorm van ijdelheid
bespreken die voor ons wat grappig overkomt. Wij observeren velen die zelfs hun huisdieren
kiezen in functie van aanvaardbare “schoonheids” standaarden die gedicteerd zijn door de
vijand. Bijvoorbeeld, men kiest dikwijls het ras van hun kat, zoals een Perzische of van
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Himalaya, niet omdat zij het dier liefhebben, maar omdat zij de “dure” sociaal gedefinieerde
“schoonheid” willen aanpassen aan hun tapijt en/of hun zelfopgelegd “beeld” van zichzelf dat
zij wensen te “projecteren” op hun “bewonderende” vrienden en compagnons. Wel… het toont
alleen maar tot welke extremen gij wilt gaan in uw begeerte om de indruk te geven dat gij iets
ANDERS zijt dat wie gij zijt!
12. VOOROORDEEL
Eerst willen we vooroordeel definiëren (VÓÓR-OORDELEN): 1. “Een oordeel of opinie
gevormd VOOR dat de feiten gekend zijn; vooral een ongunstige, irrationele opinie. 2. Haat of
afkeer voor een particuliere groep, ras, religie, enz.; 3. Verwonding of schade aan een persoon
tengevolge van een haastig en oneerlijk oordeel geuit door anderen”. Nu iemand die
bevooroordeeld is wordt gewoonlijk ook gezien als zijnde bekrompen gedefinieerd als: “Een
onverdraagzaam, bevooroordeeld persoon”.
Zo, iemand die bevooroordeeld is, uit een oordeel uitsluitend gebaseerd op zijn eigen OPINIE
die zeer weinig of NIETS te maken heeft met de waarheid of de feiten. Bijvoorbeeld, in uw
huidige maatschappij, wanneer Hatonn, in de PHOENIX JOURNALS, DE WAARHEID naar
voor brengt en blootlegt van wat DE PROTOCOLS VAN ZION zijn, wat de werkelijke
motivatie is van DEGENEN achter het ZIONISME, hoe de term “jood” gecreëerd werd, is dit
voortaan uitgelegd als een ongehoord of onjuist “verzonnen” woord, hij en de uitgevers
worden als ANTI-SEMIETEN bestempeld. Wel, dit woord anti-semiet wordt ook GEBRUIKT
door degenen die NIET van Judea, maar van de Noordse en Mongoolse volksstammen van
Rusland zijn, die toen KHAZARS genoemd werden en die het Judaïsme geadopteerd hebben
als hun religie, om hun “identiteit” achter te schuilen en aldus verwarring en tweedracht te
STICHTEN teneinde hun EIGEN ANTI-SEMITISCHE, ANTI-LEVEN of ANTI-CHRIST
middelen te BEVORDEREN. Het woord “SEMIET”, zoals gij het hebt geleerd in vorige
PHOENIX JOURNALS, komt van de nakomelingschap van een van de zonen van een
genaamde “Noah”. Zijn naam was SEM (SHEM), wiens voorouder ADAM was, de vader van
het witte menselijke ras, dat geboren was in de vereniging van de Hemelse zoon en
beschermengel SEMJASA en een “aardse” moeder. Sem (Shem) en zijn nageslacht waaruit
Joseph voortkwam, de “aardse” vader van Jmmanuel, waren zaden van de HEILIGE GOD van
ZIJN hemelse ZONEN. Zo, iemand een ANTI-semiet noemen wil niet zeggen “anti-jood”
noch anti-andere rassen; het betekent ANTI-GOD!
Gij echter, en dit omvat ook de VROMEN van Judea, zijn geprogrammeerd geweest door de
“opinievormers”, die gecreëerd zijn door de DUISTEREN van satan die nu zichzelf
ZIONISTISCHE JODEN noemen, om verkeerdelijk te geloven dat degenen die openlijk de
ANTI-GOD activiteiten van het ZIONISME en HUN AGENTSCHAPPEN ZOALS DE ADL,
DE MOSSAD en de staat van ISRAEL, blootleggen en bestrijden, ANTI-SEMIETEN zijn en,
daarom, HET ZWIJGEN MOETEN OPGELEGD WORDEN! Inderdaad slim zijn zij, die
alleen maar begeren om de GODHEID te VERNIETIGEN EN UW WERELD TE
CONTROLEREN. Zo, ziet gij geliefden, indien gij de leugens gelooft van de
“opinievormers”, zijt gij ook BEVOOROORDEELD, en door uw ONWETENDHEID wordt
gij een werktuig van het KWADE en laat gij de vernietiging van het ZELF en van ANDEREN
toe die u vrijwillig volgen op de weg naar de HEL. Gij kent de uitdrukking: “De weg naar de
hel is geplaveid met ‘goede’ intenties”. Verzeker u dat uw “goede” intenties de intenties van
GOD, zijn bijgestaan door WAARHEID en KENNIS, niet door OPINIES gefabrikeerd om
UW ZELF ERAAN OP TE HANGEN.
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De duisteren zijn bezeten door een irrationeel vooroordeel, haat en afkeer voor anderen,
hetgeen ze onverdraagzaam of fanatiek maakt tegenover degenen die zich verzetten tegen
HUN eigen-wil OPINIES van hoe de dingen volgens hen zijn, of zouden moeten zijn. Zoals
besproken is onder de eerste “doodzonde” van HOOGMOED, indien degenen die bezeten zijn
door het kwade, anderen niet kunnen verleiden om te geloven wat HUN VERNIETIGIEND en
valselijk manipulerend BEELD van de dingen is, zullen zij dan begeren en streven om de
“goede” en de “integere” te VERNIETIGEN door HUN (de duisteren) eigen onverdraagzaam
fanatieke wil.
Nu zouden we willen een verklaring geven aan degenen die zich inspannen om Hatonn’s
uitdrukking van Waarheid te begrijpen: “Er zijn geen slachtoffers, er zijn enkel vrijwilligers”.
Ik, Sananda, en VELEN van HEERSCHAREN VAN GOD/ATON waren aanwezig dit
voorbije weekend, met onze sprekers, Desiree en Georges Green. Onze geliefde Desiree
herhaalde die uitdrukking tot de groep aanwezigen op het “seminarie” waar THE PHOENIX
JOURNALS geïntroduceerd werden. Wij observeerden een door ons en GOD/ATON zeer
geliefd iemand worstelen met dit concept. Hij stelde twee vragen die wij hier willen toelichten.
Maar voor we beginnen, laat ons begrip brengen over de intentie en het doel van deze twee
sprekers van GOD/ATON.
Onze geliefde George brengt het verhaal van zijn levenservaringen met de bedoeling om de
WAARHEID die hij erkent in de JOURNALS te introduceren en er begrip voor op te brengen.
Hij heeft veel ervaring in het spreken voor groepen, en ook in het doelwit zijn voor kritiek. Hij
is “DE KEIHARDE ROTS” die sterkte aan de anderen van onze missie geeft omdat hij zonder
vrees vooruitgaat in GECONCENTREERDE TOEWIJDING om “LICHT” en “WAARHEID”
te brengen waar er onwetendheid is, ondanks de valstrikken en de pijlen naar hem en Desiree,
Dharma en Oberli en al de anderen van ons team, afgeschoten. Hij brengt ons zijn aardse
benadering van begrip in de hoop dat gij er waardes in vindt en VERDER onderzoekt voor
uzelf. [Uitgevers nota: Voor degenen die weten wat er met George en Desiree gebeurd is -dit is een goeie les voor wat kan gebeuren tot diegenen die falen om de Afscherming van
God te vragen om hen altijd te omgeven, met de intentie van dienstbaarheid voor
anderen.]
Desiree brengt het evenwicht van de SPIRITUELE lessen die GOD/ATON haar innerlijk heeft
aangeboden. Zij vertegenwoordigt in nederige dienstbaarheid de WAARHEID zodat gij haar
menselijkheid kunt herkennen en verdere GODDELIJKE klaarheid kunt aanvaarden en begrip
voor UW GODDELIJKE ERFENIS. Kunnen zij bij gelegenheid dwalen in hun projecties van
de feiten gegeven in de JOURNALS? Natuurlijk, zij hebben een “beperkt” geheugen en vele
volumes om te bestuderen. Wij zeggen u dit zodat gij hen menselijk benadert en erkent dat de
“fouten” in de details van minder belang zijn, daar de INTEGRITEIT van deze gezegenden de
integriteit van GODDELIJKE Godheid is. ZIJ zijn gekomen in nederige dienstbaarheid als
GOD/ATON’S menselijke fysieke boodschappers om HET WOORD te brengen en de zaden
van ontwaking in u te planten. HET IS DAN AAN EENIEDER VAN U OM DE JOURNALS
VOOR UZELF TE LEZEN, uw eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken voor de
Waarheid en dan de wijzigingen te maken binnenin en buiten uit om de kwade
omstandigheden voor u te veranderen. Verwacht niet van hen NOCH VAN IEMAND
ANDERS dat zij het u “met de lepel” zullen ingeven en het VOOR u zullen “uitzoeken”!
Desiree, in haar menselijkheid, voelt zich soms “onwaardig” en worstelt in pijn met haar
verantwoordelijkheid over HOE het best u te bereiken. Wij hebben haar gezegd, evenals onze
broeder Hatonn, dat ZIJ zich niet hoeft “voor te bereiden” voor een presentatie aan u omdat
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GOD/ATON haar datgene zal geven wat zij nodig heeft om te delen. Haar “ego” biedt
tegenstand en is bang dat zij ergens iets zal ”vergeten” of dat zij het “verkeerde” ding zal
zeggen of onze instructies “niet zal horen” en verward zal geraken. Zij gelooft nog steeds dat,
omdat zij geen aardse “training” gehad heeft in het spreken voor een publiek, zij daar
onmogelijk bekwaam voor is. Wij zullen haar opinie hierover in orde brengen, en zij IS haar
angst en “onwaardigheid” aan het loslaten. Gelieve haar ZUIVERE INTENTIE te erkennen,
zowel als die van GEORGE, om U DE WAARHEID in evenwicht te brengen zodat gij, door
Goddelijke autorisatie van weten en wijsheid, UZELF kunt BEVRIJDEN van de kwade
“vijandelijke” binding. Met tijd en “oefening” is zij zeer BEKWAAM AAN HET WORDEN
om binnenin de SPONTANITEIT van GODS WIL te delen. En daar ZIJ SAMEN verder
groeien in evenwicht en harmonie als een TEAM, waar GOD/ATON hen ook meeneemt
(evenals THE JOURNALS) in ZIJN (Aton’s) DIENST OM HET WOORD TE BRENGEN,
HIJ, ook, zal de “ANTI-GOD, VIJAND” confronteren tot dat er geen duistere plaatsen meer
zijn voor de ANTI-GOD om te SCHUILEN! De vijand zal blootgesteld WORDEN voor de
vooroordelen gecreëerd door leugens, haat en misleiding en NAAKT STAAN voor
GOD/ATON voor ZELF-OORDEEL. Welke “zijde” zult GIJ kiezen? LEVEN of dood? GOD
of de vijand?
Nu, nog dit, toen Desiree het diagram meedeelde van HAAR begrip van DE SCHEPPING,
zegde ze u dat het HAAR begrip van het gegeven advies, was om HAAR te helpen de
EENHEID en TOTALITEIT van het AL te ZIEN en te BEGRIJPEN. Zij wilde u alleen maar
meer begrip brengen van de EENHEID. Is dit diagram verkeerd? NEEN, het is eenvoudig
BEPERKT in verband met het VOLLEDIG begrip, door de beperkingen van uw taal en uw
gevoelens van iets dat een ONBEPERKTE staat van ZIJN is.
Nu, terug naar onze geapprecieerde broeder die we “A” zullen noemen. Gij vroeg aan dezen,
“Bedoelt gij dan dat de “zwarten” vrijwilligers waren voor slavernij”? (Omdat er geen
slachtoffers zijn, enkel vrijwilligers).
Inderdaad, geliefden, omdat zij KOZEN om de rol van “SLACHTOFFER” te spelen door
geboren of gevangen te worden door de blanken. Is slavernij verkeerd? NATUURLIJK! Zoals
gij gelezen hebt, breekt het de 18de Wet van GOD en DE SCHEPPING. Nu, om dit te zien en
te begrijpen vanuit het standpunt van de EENHEID VAN DE GEEST, moet gij uzelf niet zien
als zwart of blank of mannelijk of vrouwelijk maar als een fragment van GOD/ATON. Gij
ALLEN, ongeacht het lichaam dat gij bewoont, hebt de rol van SLACHTOFFER of BEUL
gespeeld (of speelt haar nu) doorheen uw levenscycli van ervaringen. WAAROM WAART GIJ
VRIJWILLIGER OM SLACHTOFFER TE ZIJN? OF BEUL? Omdat gij uzelf verloor in de
illusie, en velen hebben steeds maar dezelfde lessen herhaald, door oorzaak en gevolg werking
van continu BEVOOROORDEELD gedrag en GEBREK aan begrip of herinnering van UW
GOD-VERMOGEN EN DE WAARHEID VAN DE EENHEID. Gij wordt slachtoffers
tengevolge van een “vals” HOOGMOEDIG en BEVOOROORDEELD gedrag en gij wordt
vrijwillig BEULEN omdat gij “vals” HOOGMOEDIG en BEVOOROORDEELD zijt. Zijt gij
die illusie van afscheiding van de bron niet beu, geliefden? Wij hopen het!
Daar velen van u de rol van slachtoffer of beul gespeeld hebben en nog spelen DOOR UW
KEUZE OM ONWETEND TE BLIJVEN BETREFFENDE DE WAARHEID. Zo wat blijft er
dan over om vrijwillig voor te kiezen? DIENSTBAARHEID aan wat GODS WILL is, in
Liefde, Harmonie,Evenwicht en Vrijheid. Wij bieden u de keuze aan door u de waarheid te
vertellen over uw domheid, zodat gij uw “illusie” voor altijd kunt verlaten en terug naar HUIS
kunt komen, naar de EENHEID van GOD/ATON!
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Degenen die zich meer voelt dan anderen omdat hij blank, zwart of bruin is, of man of vrouw,
is bevooroordeeld. Degene die zich “UITVERKOREN” voelt als speciaal voor God omdat hij
de Christelijke leer of judaïsme of Hindoeïsme of Moslim of Boeddhisme als RELIGIE volgt
is bevooroordeeld. Ziet gij, geliefden, het MAAKT NIET UIT voor GOD welke kleur uw huid
heeft, welke seks uw vorm heeft of welke religieuze doctrine gij volgt. Dit zijn kentekenen van
gemanifesteerde illusies. HETGEEN WERKELIJK IS, IS DE GEEST VAN
VADER/MOEDER GOD EN DE SCHEPPING DIE IN U ALLEN BESTAAT! Het maakt
niets uit voor God of gij uzelf Moslim of Christen of Atheïst noemt, Wat belangrijk is, is HOE
GIJ DENKT EN HOE GIJ U GEDRAAGT ten opzichte van uzelf en uw broederen, hoe deze
laatsten zichzelf ook noemen. ZOEKT GIJ de harmonie en het evenwicht van LIEFDE EN
EENHEID? Leeft gij uw leven in overeenstemming met de natuurlijke Wetten van Evenwicht
die u gegeven zijn? OF zoekt gij uzelf ANDERS en SUPERIEUR OF INFERIEUER te
voelen, zoals onderverdeeld in klas, kleur of religie? Dit is VOOROORDEEL, vrienden.
Negeert gij openlijk DE WETTEN u gegeven, als “voorbijgestreefd” of “vals” hetgeen wil
zeggen dat gij bevooroordeeld zijt omdat gij DE LOGISCHE FEITEN “niet weet” of weigert
te begrijpen die de FUNDATIE zijn van DEZE WETTEN U GEGEVEN VOOR
EVENWICHT? Ziet gij, geliefden, om een “Israëli” te zijn, hetgeen wil zeggen GEKOZEN
DOOR GOD, moet men LEVEN VOLGENS GODS WIL in licht, eenheid, liefde, wijsheid,
waarheid, evenwicht en harmonie. Israel is GEEN PLAATS, het is een STAAT VAN ZIJN (I
AM) VAN EENHEID EN EVENWICHT VAN DE HEILIGE GODDELIJKE GOD EN DE
SCHEPPING. De andere vraag, door mijn geliefde broeder A. gesteld ging volgens deze lijn:
“Ik werd geleerd dat Jesus een donkere huid en krullend haar had, maar in verschillende
Journals is er een beeld die hem toont met een klare huid en donker haar? WAAROM”? Ten
eerste, geliefde A., wordt niet afgeleid door beelden of voorstellingen. Ik Sananda, die gij eens
Jesus noemde was “geboren” uit ouders van Judea met klare huid. Mijn zaad was van het
geslacht van Rasiël, een afstammeling van de Hemelse Zonen. De engelbewaarder Gabriel,
bracht mijn zaad en bevruchtte Maria. HET HEEFT GEEN BELANG WELKE VORM HET
AANNAM! Uw bezorgdheid over de verwarring van beelden, u getoond over mijn persoon,
geliefde, is omdat gij bang zijt dat gij mij niet zult herkennen wanneer ik terugkom in
gemanifesteerde vorm. WEES NIET BANG,GELIFDE A., GIJ, MIJN BROEDERS, ZULT
MIJ KENNEN! Niet noodzakelijk door mijn beeld, maar door MIJN ZIJN, MIJN ENERGIE,
MIJN EENHEID MET MIJN VADER ATON!
Gezegend is die geliefde die met oprechte inborst vraagt dat de Waarheid hem gegeven wordt,
want zijn vragen werden gesteld in de naam van de velen en wanneer gij aan GOD/ATON
vraagt zult gij uw antwoord ontvangen in de WAARHEID en de WIJSHEID van HET ENE AL
DAT IS, de I AM.
Wij zullen nu dit document en die Journal afsluiten zodat gij precieuze geliefden, onze
broeders en zusters, over de wonderbare werktuigen zult beschikken van herkenning van
datgene dat het LEVEN VAN GOD/ATON is en dat wat SCHEIDING, DUISTERNIS,
ONWETENDHEID EN DE DOOD VAN DE GEEST BINNENIN is, de Anti-Christ, AntiGod, satan en vijand. Moge gij NU, vanaf dit MOMENT VAN DE EEUWIGHEID, wijselijk
de Wetten die hierin uitgelegd zijn, begrijpen en volgen, zodat gij getuige moogt zijn en
deelnemen in de ONBEPERKTE SPIRITUELE cocreatie en vrijheid die de UWE is, als gij
maar uw zelf in lijn brengt met het EVENWICHT van de EENHEID die HARMONIE,
LIEFDE, MACHT, WIJSHEID EN WAARHEID is… DE WIL VAN ONZE VADER
GOD/ATON. Zo zij het.
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Wij zijn Sananda, Heer Michael, St. Germain en Druthea, uw GASTEN door de HEILIGE
GOD/ATON gezonden, in ZIJN dienst en in UW dienst van LICHT EN VAN WAARHEID.
Wij komen, samen met VEEL van onze kosmische broeders/engelen van Licht, omdat WIJ
ALLEN U LIEFHEBBEN zoals het DE WIL van onze VADER EN SPIRITUELE KONING,
GOD/ATON is, WANT WIJ ZIJN ALLEN SLECHTS ÉÉN BINNEN DE SCHEPPING.
POSTSCRIPTUM
HATONN
POSTSCRIPTUM DOOR DE MANAGER
VAN DE
AFDELING VOOR KLACHTEN
Gelieve te noteren dat alle Gebruiker/Eigenaar Operatoren die nalaten om deze
uitrusting/informatie op de juiste manier te gebruiken, de waarborg uitsluiten. Ik aanvaard alle
redelijke klachten en geef zo nodig verdere instructies--maar het handboek is geschreven door
de Meester Leeraars en ik vind het geschreven op een ZEER KLARE manier. Indien klachten
gebaseerd zijn op “OPINIES” van de “beschouwende” gebruiker, raad ik aan om de Afdeling
voor Klachten hier buiten te laten, want UW “opinie” over hoe deze uitrusting te gebruiken of
te vliegen verandert niets aan de waarborg hierin aangeboden. Gij, Aardbewoners hebt in
overgrote meerderheid, hoogstwaarschijnlijk vergeten hoe alle hogere componenten van de
ziel te bedienen; bijv., Liefde, Vergiffenis, Passie voor de Waarheid, Vrede, Begrip en
Goddelijke Intentie. Het is ook door testen bewezen dat dit zo is. De directie biedt nog steeds
cursussen aan en voorbeelden van verkeerd gebruik, uittesten van fouten, maar deze instructie
cursussen komen nu snel tot een eind en er zullen geen herhaal cursussen aangeboden worden.
Dit is een eenmalige aanbieding en allen die aan een doorgang en/of aankoop, huur of verhuur
denken, zullen overwogen worden tot op het punt van de opstijging. Bestemmingen zullen
variëren volgens de prestatie van de deelnemer/student. Noodlandingen en gebrek aan
aanwezigheid in de klas en op de manuele oefeningen zullen aanzien worden als “falen”.
Terugvallen op persoonlijke eigenwijze leringen van alternatieve methoden zal onmiddellijk
een weigering veroorzaken van de doorgang naar het Phoenix Vloot toestel want het zal
duidelijk zijn dat de instructeurs en uitvinders en deelnemers van andere cursussen--BETER
WETEN--en ik raad aan dat gij wacht op uw donzig wolkje. Gelieve echter te noteren dat de
Ene op wie gij uw bloed doordrongen redding plaatst op de Phoenix reist! De ENE op wiens
terugkeer gij wacht--reist op de Phoenix! De vastbeslotenheid ligt uitsluitend bij de
koper/gebruiker. Halve maten zijn enkel aanvaardbaar tijdens het oefen- en leerproces terwijl
in volle onderworpenheid met de voorschriften en regels van de cursus.
Juiste actie in verband met dit handboek is de enige methode om een doorgang te verkrijgen
naar het opstijgtoestel, op de dag na deze periode van “countdown”. Geen doorgang kan
verzekerd worden op “mogelijke” secondaire vluchten. Alleen degenen die de vlucht instructie
school geslaagd zijn zullen toegestaan worden om de uitrusting te gebruiken. Alleen degenen
die geslaagd zijn bij Gemachtigde Instructeurs zullen aan boord toegelaten zijn voor de volle
duur bestemming. Sommige passagiers zullen aan boord komen voor kortere
bestemmingspunten maar zullen snel van de lijst geschrapt worden ingeval van doelbewust
misbruik van de uitrusting. Het testen is volledig voorbij en geen verder “testen” zal
toegestaan worden--de Wereld die Aarde genoemd wordt faalde alle testoefeningen en
wegtesten en is er niet in geslaagd om de vogel te doen vliegen--WIJ ZULLEN HET NU
DOEN OP GODS MANIER. DEGENEN DIE HIERMEE NIET AKKOORD GAAN
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GELIEVEN OPZIJ TE GAAN EN DE INGANG NAAR DE LAADSTEIGER NIET TE
BLOKKEREN.
Het ganse handboek en de werkinstructies zijn tamelijk beknot en eenvoudig met de
mogelijkheid om op één blad van een document bevat te worden. Voorbeelden en definities
zijn inbegrepen voor uw leesplezier en dieper begrip.
Alle regels zullen gevold worden zoals ze gegeven worden door de Fabrikant en de
Gemachtigde Instructeurs. De testen zullen plaatsvinden in afzondering en geen bedrog zal
toegelaten worden. Bedrog tijdens ondervraging zal aanzien worden als deel van de oorzaaken-gevolg training en zal op individuele basis, en beslissing van de Fabrikant en de Instructeur,
afgehandeld worden.
Ik, Professor Hatonn, Vloot Commandeur, zal verder gaan met uw recente-gebeurtenissen en
slechte-nieuws professor te zijn--ho, lijdt maar in grote mate.
Ik verwacht dat deze handboeken en instructies als vodden en versleten zullen zijn door het
bestuderen en herstuderen. Alle als afval aanziene handboeken zullen genoteerd worden als
afval, zo, indien gij niet een Phoenix of een reis hierop wenst, stel ik voor van een goeie kans
voor een tweedehands journal/handboek aan een vriend--of beter nog, een vijand te offreren.
Want indien gij het materiaal weigert te lezen, zal ik heel zeker veronderstellen dat uw vijand
er zeer geïnteresseerd in zal zijn. Onderschat niet de testprocedures van God, want ieder stuk
van ingang of uitgang is nauwkeurig genoteerd in het dienstregister van ieder student. Zo zij
het.
Ik groet u en wens u welkom aan boord. Ik zal mij beschikbaar houden na de klas uren voor
privé uitleg, indien gewenst. De prijs voor deze cursus zal betaald worden in niet materiële
uitwisseling--geen uitzonderingen alstublieft. Checks en IOU’s worden niet aanvaard evenals
C.O.D. bestellingen, tenzij zij naar behoren verdiend zijn op vroegere trainingen.
Wij doen geen terugbetalingen noch “doen dingen VOOR u”, noch aanvaarden wij huiswerk
of thesis afgewerkt door een tweede partij. Dank voor de aanvaarding van de regels, en alle
bezwaren zullen naar behoren genoteerd en VERWORPEN worden.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Cmdr.
P.S. Mijn aanbevelingen voor de leiding zijn zeer “belangrijk”, zo die afdeling kortsluiten zal
enkel minpunten opbrengen in functionele waarde.
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