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Inleiding
De ruggengraat van een volk en van de mensheid.
Wanneer wij oppervlakkig de Westerse samenleving bezien, en aan ons
de vraag wordt gesteld: “Wat is naar uw mening het hoogste goed voor
en van een volk?”…. zal het antwoord wellicht zijn, afgaande op de
gevolgde politieke lijn van de overheid, dat … de materiële welstand en
wasdom van de industrie met behoud van arbeidsplaatsen het hoogste
goed en bezit is voor en van ons volk, en andere volkeren. Er zullen er
zijn die zich hiermee niet kunnen verenigen en stellen dat de vrijheid ons
hoogste goed is, wijzend naar Noord-Korea en andere regimes. Zo is
overal iets voor te zeggen, en toch, wanneer wij dieper nadenken en ons
realiseren wat in feite het hoogste goed en bezit is dat ons volk aan elkaar
verbindt, doet slagen en overwinnen, dan, ja dan is het niet de materiele
welstand, en zelfs niet de vrijheid wat ons hoogste bezit vormt. Wij
kunnen immers een zeer goed volk zijn, eensgezind, ook al zijn wij arm.
Het is zelfs mogelijk dat wij een grotere eenheid vormen als volk
wanneer wij beroofd waren van onze vrijheid. Wat mag dan wel het
hoogste goed en bezit van een volk zijn? Welnu, dat is… de lichamelijke
en geestelijke gezondheid, de zelfbewustheid en de levensvreugde!
Wanneer een volk op deze aarde deze attributen, eigenschappen en
kwaliteiten bezit… kan het eventueel de verloren welstand en vrijheid
met gemak heroveren, kan het zeker in alle noodzakelijke
levensbehoeften voorzien!
Heeft u zich weleens afgevraagd of onze industrie over het algemeen de
gezondheid, zelfbewustheid en vreugde dient? Het lijkt er niet op, want
ons volk, en andere volkeren, worden/wordt steeds zieker, onzekerder en
verzadigd. Immers, in een ziek lichaam kan geen gezonde geest wonen,
en in een ziek volk kan geen gezonde mentaliteit en levensvatbaarheid
zijn.
Wij behoeven elkaar toch niets wijs te maken; u weet net zo goed als
iedereen dat er in deze wereld subversieve krachten werken om juist dat
hoogste goed van ons af te pakken en die zaak te ondermijnen op alle
mogelijke manieren, met de meest subtiele methoden…en men ons
voorbestemt tot genocide.
Het moeilijke is echter om te identificeren wie wie is en hoe men
opereert. Velen maken zich ondanks alles weinig zorgen en zien wel
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waar het schip zal stranden. Wanneer wij echter nog een paar procent
verantwoordelijkheid, medemenselijkheid en liefde in ons hebben…
willen wij toch wel heel graag weten wie ons en ons nageslacht in feite
bedreigd met de regelrechte dood, en hoe men dat doet.
Namens het Lage Landen Leerhuis, de Veluwse Israël-Vrijstaat en in
samenwerking met gelijkgezinden sturen wij in ons onderzoek aan op dit
hoogste doel van en voor een volk, en gaan aan het werk om de volks
ondermijnende elementen te identificeren en zo mogelijk te
ontwapenen… dit, om een gezond, zelfbewust en blij volk te vormen en
te blijven… en tevens om tot een gezonde, zelfbewuste en blijde wereld
te komen.
In alle soort van onderzoek stellen wij tot doel om een volk, ons volk en
andere volkeren op deze aarde een volwassen inzicht te geven in de
fundamentele voorwaarden om dit
hoogste doel te verwerven, te behouden
en te verdedigen. De resultaten van
onze onderzoeken zullen in of via
rapporten en verslagen wereldwijd
worden verspreid via onze websites, en
in wereldwijde samenwerking met
andere mensen, instituten en organen
zal van gedachten worden gewisseld…
er van uitgaand dat JHWH in de bijbel
in Zijn wetten ons de middelen en
wegen voorhoudt om tot dit hoogste
doel en bezit te komen. Hij als de Grote
Bouwmeester van de Schepping heeft
ons niet aan ons lot overgelaten, maar
heeft nauwkeurig instructies verschaft.
Hem de Eer!
De basis van ons bestaan en voortbestaan.
Math. 4:4
De mens zal bij brood alleen niet leven (dit, terwijl het brood toch de
materiële basis van ons bestaan is), maar de mens zal leven bij alle woord
dat God spreekt (en dat nu is de basis voor ons geestelijk bestaan!)
hetwelk de boventoon in ons leven moet voeren.
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Het woord van God is de vereenzelviging van het Koninkrijk Gods,
hetwelk wij voor alle dingen moeten zoeken, want dan worden de
materiële zaken ons toegeworpen.
Dit was de 1e en tevens de felste verzoeking nadat in de mythe de
Jezus-figuur 40 dagen en nachten niet had gegeten, om dan van brood te
horen doet de mond vol water lopen, want waar zou Jezus alsnu de basis
leggen voor ’s mensen bestaan? Zou Hij die leggen in het materialisme,
communisme, socialisme, en struggle for life?
Nee, hij legt de basis voor ons bestaan in de geest, en maakt de materie
ondergeschikt, hoewel van groot belang, doch, indien het geestelijke in
orde is, komt de rest als vanzelf, want de goede boom kan geen kwade
vruchten voortbrengen.
De 1e verzoeking raakt de basis van ons bestaan, en dat is de felste
verzoeking.
De 2e verzoeking raakt de basis van ons voortbestaan, het in stand
houden van ons leven. Bij deze verzoeking gaat de satan in op de vorige
namelijk het leven bij het woord Gods, dat alle dingen ons worden
toegeworpen. Welnu, zegt satan, vertrouw daar dan ook op, wees
zorgeloos en daag het materiële gerust uit. Nee, zegt Jezus, niet
roekeloos, Gij zult JHWH niet verzoeken. Wij hebben met zorg de
materiele zijde des levens te behandelen.
De 3e verzoeking raakt de basis van de macht, de positie van de mens
over de materie, aanbidding van de materie en wereldmacht. Nee, zegt
Jezus, Gij zult JHWH aanbidden en Hem alleen dienen! Wie JHWH
aanbidt, bezit in Hem de wereldmacht, de macht van het wederzijds
dienen, niet de macht van dwang, geweld en terreur. De macht van
zelfovergave is triomferend. Zie daar het Rijk Gods. Jezus kwam en
legde de grondslag voor ’s mensen bestaan, voorbestaan en
machtspositie… in de gezondheid van de geest, wat inhoudt dat een
gezonde geest niet in een ziek lichaam wil wonen, en het lichamelijke
eveneens in orde dient te zijn.
In het mensenleven zijn 4 ongezonde elementen ingedrongen, zonde,
dwaling, ziekte en dood.
Zonde is de ongezondheid der ziel
Dwaling is de ongezondheid van de geest.
Ziekte is de ongezondheid van het lichaam.
Dood is de ongezondheid van de gehele persoon.
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En in maatschappelijk opzicht geldt:
Onrecht is de ongezondheid van de menselijke verhoudingen.
Ongelijkheid van kansen is de ongezondheid van het sociale stelsel.
Hebzucht is de ongezondheid der gemeenschap door middel van het
financiële Babel-stelsel.
Zulk een gemeenschap loopt eens vast, en roept om het Rijk Gods. Men
liet Jezus komen om de basis te leggen van het Rijk Gods, en wel door…
zonde te vervangen door goedheid, dwaling door waarheid, ziekte door
gezondheid en dood door leven. En zei: Ik ben de weg, de waarheid en
het leven, zijnde de levende manifestatie van dat Rijk Gods.
Welke levensrichting kiest u?
De richting van de materie, zelfbevrediging, hebzucht en machtswellust,
dat is reeds de hel, de plek voor zelfvernietiging, daar waar u uw
levenskrachten verteert in de onmogelijke manier van leven. Slechts die
levenswijze welke Jezus verkoos, en de basis welke Hij legde, geeft
herleven, leven voor de toekomende eeuw in het Koninkrijk Gods.
De basis welke wij tegenwoordig kiezen is veelal van ons gezicht af te
lezen, want kijk naar de verlopen gezichten van velen die aan de één of
andere verslaving verslaafd zijn, en zie ook op hen die de wil Gods doen,
van wie de zekerheid afstraalt, als teken van het inwendige feit.
Gij zult JHWH liefhebben met GEHEEL UW HART = gevoelsleven en
met GEHEEL UW VERSTAND = intellectuele leven, en met GEHEEL
UW ZIEL = wilsleven, en met AL UW KRACHT = fysieke leven….
Zodat de GEHELE mens moet liefhebben, en wel… het hoogste wat er is
namelijk God, JHWH en de naaste als zichzelf.
Dan roept JHWH alle vermoeiden en beladenen, en vraagt zijn juk te
dragen, hetwelk licht is, en van hem te leren dat hij zachtmoedig is en
nederig van hart, opdat wij rust zullen vinden voor onze zielen, in deze
gejaagde maatschappij!
Macht en machtsverhoudingen
Reeds in de Hof van Eden zien wij dat kwade geesten over de eerste
mensen macht wilden uitoefenen, zodat zij onder hun controle zouden
staan. De strijd begon tussen goed en kwaad, tussen het zaad van de
vrouw en het zaad van de slang (Nachash). Abel werd het eerste
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slachtoffer in die strijd, die door Kaïn werd vermoord. Daarna heeft de
machtsstrijd zich duizenden jaren voortgezet. Miljoenen slachtoffers zijn
er gevallen, en nog is die strijd
niet ten einde.
Op allerlei
niveaus zien we macht en strijd
om de macht, niet alleen bij
mensen, maar ook bij dieren en
planten. De aap die het hardste
brult is de baas, en het onkruid
wat het hardste woekert
ontneemt het gewone kruid de
g r o e i mo ge l i j k h e d e n . D a t
redeloze schepselen genadeloos om de macht strijden is tot daar-en-toe.
Dat mensen die met redelijk verstand begiftigd zijn macht gebruiken om
anderen onder hun dwang te houden, om hun vrijheden te roven, om hoge
belastingen te innen en om zelfs forse dwangsommen op te leggen is
verwerpelijk. In onze eeuw zijn er wel grote organisaties opgericht die
een einde wensen te maken aan machtsmisbruik. Zij hebben mooie
verklaringen en formules opgesteld. Dat is te prijzen. Alleen werpen al
deze inspanningen nog maar weinig vruchten af. Neem o.a. de VNverklaring over de rechten van de mens. Luister of lees het dagelijks
nieuws, om daar te zien dat de rechten van de mens dagelijks nog worden
geschonden.
De vraag is of wij onszelf vrij kunnen maken
Kunnen wij mensen ons vrijmaken van de machten die ons gevangen
houden, ons uitbuiten, ons beroven en schaden, ons beknotten en
afremmen, lastig vallen en bestelen? Kan het de bedoeling zijn van onze
Schepper dat er op aarde slechts enkele rijke stinkerds zijn,
machthebbers, die de rest van de mensheid overheersen, het land in
stukken delen en alles naar zich toe trekken, ons lot bepalen, ons van
onze vrijheden meer en meer beroven? De Rothshilds zijn zo immens
rijk dat zij elke aardbewoner met 70 miljoen euro blij zouden kunnen
maken!
Wij zijn immers tot vrijheid geroepen, zie:
Jesaja 61:1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft, om
een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden
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om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te
roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

Hoe kunnen wij ons bevrijden en onze vrijheden terug verkrijgen, onze
soevereiniteit claimen? Dat kan, hoewel dat veelal een nieuw strijdtoneel
te zien geeft, aangezien de machthebbers hun prooi niet gewillig los
willen laten. Men kan z’n naam claimen om weer een soeverein mens te
worden. Hoe dat in z’n werk gaat is in brochure 716 uiteengezet. Zie
tevens de volgende website: www.ikclaimmijnnaam.nl
Machthebbers laten het volk altijd geloven dat ontsnappen uit hun
wurggreep onmogelijk is. Het leven is nu eenmaal zo, en je bent geboren
in een land waar die-en-die machten heersen, dus dient men zich daarbij
neer te leggen. Of niet? Van kinds af aan worden wij geconditioneerd
door de machthebbers, en ook onze ouders zijn en waren in hun dienst.
Ouders proberen onze karakters te vormen, waardoor het aanleren van
vaardigheden sterk wordt afgeremd. Ouders, opvoeders, leerkrachten,
etc. willen ons bijschaven, maar zien niet in dat zij daardoor de
natuurlijke orde willen vervangen. Laten ouders hun kinderen nieuwe
kansen geven om zichzelf te ontplooien. Niet alleen geld is een wortel
van alle kwaad, ook macht behoort daartoe, waardoor de ene mens de
andere overheerst. Mensen worden constant in vrees en angst gehouden
door machthebbers, het zogenoemde ‘bevoegd gezag’. Het bevoegd
gezag heeft zich het recht toegekend om geweld te gebruiken, om
daarmee gehoorzaamheid af te dwingen en angst in te boezemen.
Overheden hebben de landsgrenzen vastgesteld. Hun ambtenaren hebben
het land in 1001 vakjes verdeeld en daar bestemmingen aan toegekend.
Daar mag de gewone burger niet
aan tornen op straffe van hoge
boeten en dwangsommen. Alles is
door de macht-elite verdeeld via
hun verdeel-en-heers politiek. De
meeste mensen zijn argeloos en ter
goeder trouw, geacclimatiseerd in
het dwangbuissysteem, zodat zij de
vrijheid niet eens meer kunnen
verdragen. Mensen zitten
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opgesloten in de kooien van de hun opgelegde normen en waarden, regels
op regels, schijn zekerheden en schijn vrijheden. De machthebbers zijn
als imkers die hun werkbijen zoveel suikerwater geven in plaats van
honing, dat de bijen het niet in de gaten hebben dat ze worden bedrogen.
Er is ons door de machts-elite altijd voorgehouden dat wij nette brave
burgers dienen te zijn, die hard werken voor hun brood, die keurig netjes
al hun inkomsten opgeven aan de belastingdienst en altijd op tijd de
aanslagen betalen. Zo alleen zou er een gezonde samenleving tot stand
komen. Het is echter de waanzin ten top op basis van macht en
regelgeving een gezonde maatschappij te willen bouwen. Wat zei Jezus
over de heersers en machtigen?
Mattheus 20:25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij
weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de
groten gebruiken macht over hen.
26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen
groot worden, die zij uw dienaar;
27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

Machtsstrijd eindigt altijd in oorlog. In oorlogen vloeit er altijd veel
bloed, en erna moet men nog jarenlang de wonden likken en zich
herstellen om opnieuw te kunnen beginnen. Ieder braaf burger wil op z’n
tijd een graantje meepikken van de welvaart die in het zogenaamde ‘vrije
Westen’ nog heerst ondanks de financiële crisis. Die welvaart is wel
ontstaan vanwege de slavernij, die veel te laat is afgeschaft en waarvan
we nog niet bevrijd zijn. De moordende zelfzuchtige concurrentie
maatschappij vraagt nog steeds veel slachtoffers. De zwaksten leggen al
spoedig het loodje. Het is vooral gemunt op de middenstand, op
zelfstandige ondernemers, want daar zit nog kracht en
doorzettingsvermogen in. De mensen kennen de natuurwetten niet meer,
ook niet de economische wetten zoals deze in de Torah beschreven zijn.
Daarin gaat het over het sabbatsjaar om de 7 jaar, en het jubeljaar om de
49 jaar. Dan kan iedereen opnieuw beginnen zonder schulden. De
moderne wetenschap verdiept zich niet in deze wetten, maar richt haar
onderzoek zodanig in dat de natuurlijke gang van zaken erdoor ontregeld
wordt. Anderen mogen daarna de gevolgen gaan bestrijden, waaraan grof
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geld wordt verdiend. In dit collectieve zelfbedrog leven wij, en bijna
iedereen denkt dat het zo hoort.
Regelgevingen
Jesaja 10: 1 Wee degenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den
schrijvers, die moeite voorschrijven;
2 Om de armen van het recht
af te wenden, en om het recht
der ellendigen Mijns volks te
roven, opdat de weduwen hun
buit worden, en opdat zij de
wezen mogen plunderen!
3 Maar wat zult gijlieden
doen ten dage der bezoeking,
en der verwoesting, die van
verre komen zal? Tot wien
zult gij vlieden om hulp, en
waar zult gij uw heerlijkheid
laten?
Jesaja 28:10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel,
regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.
Jesaja 28:13 Zo zal hun het woord van JHWH zijn; gebod op gebod, gebod
op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig;
opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en
gevangen worden.

De ambtenarij zorgt voor regelgevingen, en voor elke nieuwe regelgeving
zijn er weer nieuwe ambtenaren nodig om de naleving ervan te
controleren. Het moet zo erg worden met alle regelgevingen en wetjes,
maar ook met andere zaken als chemtrails, vaccins, ongelukken, rampen,
etc. dat de mensen eindelijk ontwaken en opstaan uit de jarenlange roes
waarin we allen zijn geraakt. Het moet de spuigaten uitlopen, en alsdan
komt er meestal pas beweging in de vastgeroeste traditionele gang van
zaken. De ambtenarij waarmee wij de laatste jaren geconfronteerd zijn
zal bij enkelen reeds de deur dicht hebben gedaan. De meesten nemen het
nog voor lief, maar de druk wordt steeds hoger. Wanneer men
bijvoorbeeld een boom die dikker is dan 15 of 20 cm wil omzagen, is er
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al een vergunning voor nodig. En zo zijn er al wat regeltjes waaraan de
burgers zich zouden moeten onderwerpen. De burgers moeten er zo beu
van worden dat ze weer naar de vrijheid gaan grijpen. Die tijd is niet
veraf meer. De machthebbers staan nog op hun eer en kunnen nog hun
bevelen geven, maar de tijd is nabij dat de bevelen niet meer zullen
worden uitgevoerd, althans niet door echte volksgenoten. Vandaar dat er
veel allochtonen zijn binnengehaald, die net als Doëg hun hand er niet
voor omdraaien om de bevelen van koning Saul uit te voeren en alle
priesters te vermoorden. De eigen knechten van Saul bedankten ervoor en
weigerden naar Saul te luisteren. Volgens de Wabo-wetgeving mogen de
ambtenaren zogenaamd illegale bouwsels met geweld ruimen en
afvoeren, en torenhoge dwangsommen opleggen. Ook hebben belastingdeurwaarders het zogenaamde ‘bodemrecht’, om alles wat zich op onze
bodem vindt in beslag te nemen en te executeren, ook al zijn die
goederen van derden. Dat is pure diefstal.
Hoger Bewustzijn
Zij die buiten de gangbare volksopinie durven te denken, worden
vooreerst niet serieus genomen. Men verklaart dergelijke vrijdenkers al
gauw voor gestoord. Als gevolg hiervan kunnen problemen ontstaan.
Men neemt u niet serieus. Kennissen en familie nemen afstand. Zelfs je
veiligheid kan in gevaar komen, en
zeker uw financiële positie. Maar er
zitten ook positieve kanten aan deze
zaak. Men overwint er angst en vrees
door en krijgt er heldenmoed voor
terug. Dan krijgt men juist echte
vrienden en relaties ervoor terug, maar
als dat uitblijft kan men desnoods ook
alleen op eigen benen staan. Men is in
staat zijn eigen zaakjes te verdedigen.
Zelfvertrouwen wordt erdoor gesterkt, en ook waarheidsvinding, wat een
buitengewone bevrediging geeft. Kortom, er wordt in u gewerkt aan
totstandkoming van hoger bewustzijn. Daaraan gaat altijd een crisis
vooraf.
Ongehoorzaamheid aan menselijke geboden en tradities vereist grote
moed. Mensen die ontwaken kiezen voor hun vrijheid bóven
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altoosdurende slavernij. Ongehoorzaamheid is de enige weg tot vrijheid,
aangezien machtsstructuren die de massa’s in bedwang houden zich niet
laten omscholen.
Alle menselijke regeringen en overheden zijn zelf-gericht, hebben in
wezen weinig op met de burgers en profiteren van de slaafse
gehoorzaamheid der burgers. Van lieverlee leidt dan ook een menselijk
systeem -of dat nu socialisme, communisme, kapitalisme of democratie
is doet er niet toe- tot tirannie en gewelddadige machtsuitoefening.
Hieruit ontstaat rebellie van het volk dat het niet langer neemt, eerst bij
enkelingen, daarna bij de massa’s. De revolutie en strijd voor vrijheid
wordt door de machthebbers zelf uitgelokt. De burgers gaan de strijd aan
voor hun vrijheid. Meestal gebruiken de burgers ook geweld om hun
vrijheid te herkrijgen. Er is echter ook een manier om zonder wapens te
strijden, nl. met de intelligentie vanuit liefde die uit het hart voortkomt
via hoger bewustzijn. In dat geval strijden wij door met een camera in de
hand toe te kijken hoe overheden -zelfs streng orthodoxe overheden- met
geweld onze spullen en werken beschadigen of vernietigen. Wij spreken
dan over hen slechts de vloek uit die aan het gebruik van geweld
verbonden is. Geen geweld gebruiken is de beste oplossing, maar ook

een liefdevolle handreiking geven om de dolgedraaide machthebbers tot
bezinning te brengen. Daar is moed en zelfverloochening voor nodig.
Wanneer wij het maar goed tot ons laten doordringen dat wapengekletter
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en geweld zichzelf uitroeit. Gebruik van geweld is het laatste redmiddel
van machthebbers om hun machtspositie te kunnen handhaven. Vandaar
dat zij zichzelf via eigengemaakte wetten de macht toekennen om geweld
te mogen gebruiken. Op die wijze hebben de gemeenten het recht zich
gegeven om hoge dwangsommen op te leggen aan zogenaamde
overtreders, en of zelfs via de Wabo-wet zogenaamd illegale
bouwwerken te ruimen, daarbij alles wat zich op dat terrein bevindt mee
te voeren ( te ontvoeren) en daarna losgeld te eisen.
Bovendien is het nog illegaal om de illegale praktijken van overheden en
machthebbers aan het licht te brengen.
Het wil niet zeggen dat, wanneer wij geen geweld gebruiken, wij
machteloos zijn. Integendeel, intelligentie wint het altijd van macht en
kracht. Gezond verstand wint het van de sterke arm die geweld gebruikt.
Ghandi zei het reeds dat één enkele persoon die verlicht is een heel
machtsblok door zijn geestesgesteldheid kan verslaan. Een verlicht
persoon handelt immers niet meer uit zijn oer-instincten en egogerichtheid, maar uit liefde tot de waarheid. Geen blind geloof, maar
weten. Niet dierlijk, maar menswaardig in overeenstemming met de
wetten der natuur.
Machthebbers willen nooit
veranderingen of verbeteringen
toestaan wanneer dat ten koste
gaat van hun machtspositie.
Elk mens heeft echter recht om geheel zichzelf te kunnen zijn. Dat geeft
algehele bevrediging, waarbij men zijn gaven en bekwaamheden kan
uitoefenen. Machthebbers hebben echter beperkingen aan ons opgelegd,
grenzen getrokken en landen afgebakend. De aarde is aan ons gegeven
zonder die beperkingen, zonder indelingen door ambtenaren. Alsdan
kunnen wij van de aarde een Paradijs bouwen, maar niet onder dwang en
beperkingen. Overheden willen de mensen laten geloven dat ze vrij zijn,
en dat de torenhoge belastingen nodig zijn om de welvaart in stand te
kunnen houden. Zij functioneren als imkers die de werkbijen zoet moeten
zien te houden. Zij laten ons de honing ophalen en geven er ons
suikerwater voor in de plaats terug, en zelf smullen ze van de honing.
Overheden en bankiers willen ons laten geloven dat we niet zonder geld
kunnen, en vooral maken ze reclame voor het geld dat ons gelukkig zou
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maken. De massa’s geloven deze fabeltjes, zodat de ratrace om geld
volop draaiende is. Het geld-rente-systeem kan niet ongelimiteerd
groeien. De luchtbel moet een keer uit elkaar spatten. De economische
crisis is de weg die daartoe leidt, om daarna het geldsysteem weer op te
starten op een andere basis. De mensen geloven in het geld, en zolang dat
het geval is, kunnen bankiers zichzelf verrijken, en de overheden kijken
goedkeurend toe.
Artikel 19 van de Universele rechten van de mens van de Verenigde
Naties luidt als volgt:
Een ieder heeft recht op vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
Nu zijn wij niet heel erg blij met het woordje ‘persoonlijkheid’,
aangezien persoonlijkheid het onechte gedeelte van iemand is. Wellicht
bedoelen de opstellers van dit artikel het goed, dat het om individualiteit
gaat. Welnu, die ontplooiing wordt door de steeds aangroeiende
hoeveelheid regels en wetjes meer en meer afgeremd en belemmerd. Wij
worden als mens geboren met een zekere aanleg, met gaven die vragen
om ontwikkeling. Wanneer het leefklimaat dusdanig door dwang en
verboden is doortrokken, kan er nooit een goede ontwikkeling
plaatsvinden. Eigen initiatieven worden veelal gesmoord en bekritiseerd.
Spinoza denkt dat mensen het gezag van
de staat erkennen om twee redenen: uit
angst en uit eigenbelang. Zolang de regels
en instellingen van de staat de meesten het
gevoel geven dat ze in veiligheid en
vrijheid hun belangen kunnen najagen, zal
de staat gerechtvaardigd zijn.
Een staat kan met intimidatie en geweld,
met achterdocht en dwang zichzelf
overeind houden, maar toch door de
burgers als ongerechtvaardigd worden
ervaren.
Spinoza voegt daar vrij optimistisch aan
toe dat dat meestal niet lang lukt en zo’n
staat zal instorten of door een opstand sneuvelen.
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Ambtenaren
Wat voor mensen zijn ambtenaren? Kun je ambtenaren nog wel mensen
noemen?
Om hierop een antwoord te vinden moeten we eerst weten wat of wie een
mens is. Volgens mijn inzichten kun je een mens als volgt beschrijven:
Een mens is een schepsel wat vanuit zijn intuïtie leeft, geen andere heer
noch meester kent dan zijn Schepper, leeft vanuit warmte, liefde en
positiviteit naar zijn medeschepsels, opbouwend werkt voor de
samenleving, leeft in overeenstemming met de natuurwetten,
Hoe leven ambtenaren? Ambtenaren hebben
een eed gezworen aan de staat. Wanneer je een
eed aflegt, ben je niet meer vrij. Je bent
verplicht om te leven en te handelen volgens de
eed. De eed die ambtenaren afleggen is door de
overheid bedacht. Ambtenaren zijn dus
verplicht zich onderdanig te gedragen aan de
overheid en hun werk te doen volgens de door
de overheid bepaalde regels. Als ambtenaar
zijnde ben je dus niet vrij, maar een slaaf. Ze
mogen hun gevoelens niet uiten, alleen de
wetten gelden. Wanneer ambtenaren iets
opgelegd krijgen door de overheid wat tegen
hun geweten gaat, dan moeten ze hun geweten
onderdrukken, anders worden ze ontslagen.
Dus ambtenaren moeten hun geweten
uitschakelen, want vele regels van de overheid
zijn onredelijk voor gewetensvolle mensen.
Politiek Ambtenaren-eed
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen ambtenaren (schriftelijk) de
volgende eed of belofte af:
·
'Ik zweer (beloof) dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de
Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.
·
Ik zweer (verklaar) dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm
dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van
mijn aanstelling.
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·
Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling
aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal
gaan doen.
·
Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling
van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en
dat ik dit ook niet zal gaan doen.
·
Ik zweer (beloof) dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij
opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn
functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk
karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen
aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
·
Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar
betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik
niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden
·
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!).'
Bron: o.a. Overheid.nl.
In het Reformatorisch Dagblad 18-10-2013 stond het
volgende stukje van Wieske Veldhuis uit Steenwijk:
"Er moeten meer mogelijkheden komen om mensen
hun talenten te laten benutten. Creativiteit wordt
lamgelegd door instanties. Ik word gek van de
instanties. Mijn hoofd is er ziek van. Waarom moet ik
zoveel kapitaal hebben om een huisje te huren waar ik
omheen kan lopen? Ik ben eerlijk en gelovig
opgevoed, maar ik kan me voorstellen dat mensen
fraude plegen als ze te maken krijgen met
tegenwerkende regelgeving". (Dit stukje zegt al meer dan genoeg. PM)
Wording
Alles is in eeuwige wording in het universum. Wij mensen zijn
deelnemers aan deze wording. Wording is dynamisch en lijkt rusteloos.
Toch is er rust in de wording, zoals er rust is in het midden van een
orkaan. Een Franse spreuk luidt: Repos Ailleurs, de rust is elders. Nee
toch niet. JHWH heeft ons één dag in de week gegeven als sabbat, als
rustdag. Dat is om te rusten naar Zijn voorbeeld. Zes dagen actie waarna
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één dag rust. Hoe heerlijk is het om na zes dagen arbeid te rusten en terug
te zien op het werk wat we hebben mogen doen. Genesis betekent zoveel
als wording, een proces waarin de Adam-mensen verschijnen, waaruit het
ware Israël is voortgekomen. Leven is worden, en het leven dringt ons tot
worden, daar morgen altijd anders is dan vandaag. Worden is voortgang,
vooruitgang, of de mogelijkheid dat men achteruitgaat. Positieve wording
streeft vooruit en hogerop. Negatieve wording is afbrekend, net zo lang
tot er niets meer van over
is. In de natuur zien we
ook de wording, waaraan
de seizoenen deelnemen.
Het enkele zaad ontkiemt
door de zonnewarmte, het
groeit, bloeit en draagt
vruchten. Wording geeft overvloed. Wij als mens zijn levende
scheppende wezens. Wie iets schept is met wording bezig. Zover als wij
kunnen zien kunnen alleen op aarde eeuwige waarden gerealiseerd
worden. Daarop dienen wij ons toe te leggen in ons vrij korte leven. Hier
op aarde moet het gebeuren, niet in een hiernamaals waarover we niets
weten. Onze Schepper staat een wordingsproces voor ogen met Zijn
schepping, een bouwplan dat steeds beter uit de doeken komt. Eerst het
fundament, dan de steigers en het bouwwerk, en tenslotte de afwerking
Het gaat in ons doen en laten om onze gezindheid die aan een oordeel of
daad ten grondslag ligt. Gezindheid zetelt in ons hart. Het is dan ook niet
gemakkelijk om iemands gezindheid terstond te leren kennen, waardoor
wij soms veroordelen wat juist geprezen zou moeten worden, of
omgekeerd. Onze gezindheid dient te zijn om overeenkomstig de
natuurwetten te leven en ernaar te handelen. Wij ontvangen daartoe
beperkte tijd. Niet alleen bezig te zijn met fysieke zaken, maar vooral
met onze geest, ter verhoging van ons bewustzijn. Bewust-wording, het
woord zegt het al. Vanuit ons hogere bewustzijn leren wij in liefde te
leven en in liefde met de schepping en schepselen om te gaan. Wij weten
dat we vergankelijk zijn, dat de dood aan ons fysieke bestaan verbonden
is. Vandaar dat deze wetenschap ons beïnvloedt in ons doen en laten. Wij
dragen kennis van de gevolgen van onze daden. Wie dat niet ziet, is
stekeblind. U kunt het zien aan iemands uiterlijk. Onze gezindheid

16

Een nieuwe wereld in wording

No. 739

straalt van ons gezicht af, en komt naar buiten in onze spreekwijze en
woorden.
Geweten en bewustzijn
Geweten heeft met weten te maken. Bewustzijn heeft met hogere kennis
te maken die verkregen wordt door de opening van ons 3e oog, de
pijnappelklier. De meeste mensen denken dat elk mens een geweten
heeft. Geweten zou volgens de kerk en staat zoiets zijn dat een mens weet
heeft van goed en kwaad, waardoor een mens weet wat zondig is en wat
goed is. Dit soort geweten echter wordt ons aangeleerd, en komt niet
vanuit ons hart voort. Hierdoor wordt weten of geweten losgemaakt van
bewustzijn, en dat is niet goed. Er is wel een soort ingeboren geweten,
maar dat slaapt bij de meeste mensen. Alle godsdiensten en alle politici
ter wereld hebben bewustzijn en geweten van elkaar los gemaakt, terwijl
geweten nooit bestaan kan zonder bewustzijn. Bewustzijn bevat in drie
talen het volgende: To be in het Engels = zijn, en Wust in het Duits is
weten, en Zijn in het Nederlands is er zijn.
Alle mensen zouden volgens de VN-verklaring van de rechten van de
mens begiftigd zijn met verstand en geweten. Dat is nog al wat. Was dat
maar waar, dan zou de wereld er wel heel anders uit zien. Het verstand
van de meeste mensen is ver te zoeken. De meeste mensen hebben een
infantiel verstand. Ze leven nog in allerlei soorten bijgeloof en
waanvoorstellingen. Wanneer iemand alle bijgeloof heeft laten varen,
zichzelf geheel heeft losgelaten, dan is men oprecht gemaakt en is het
verstand gekomen. Dan spreekt de Bijbel van ‘verlichten ogen des
verstands’. Nee, verstand is nog ver te zoeken bij velen. Ga maar eens
na wat verschillende religies geloven. Ook het christendom wat men
belijdt te geloven: Zie Bhagwan Shree Rajneesh "de rechten van de
mens", p..23: ‘maar gewone mensen leven met allerlei vormen van
bijgeloof. Pas als je al je bijgeloof hebt laten schieten, kun je een mens
met verstand worden genoemd. Alle christenen geloven .....ze geloven
allemaal dat Jezus is geboren uit een maagd. En dat zijn mensen met
verstand.......Vraag die christenen waar hun verstandelijke vermogens
zijn. Jezus werd geboren uit een maagd. Hij is gekruisigd en weer
opgestaan, hij laat doden weer tot leven komen -- en dat zijn
grondbeginselen waarop het geloof van een christen berust. .... Het
christendom is de meest ongodsdienstige religie, de armste voor zover
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religiositeit betreft. De onbevlekte ontvangenis - schrap dat als je
verstand hebt. Lopen op het water -- schrap het. De doden weer tot leven
verwekken -- schrap het. Water veranderen in alcohol -- schrap het niet
alleen, maar zoek die kerel op en lever hem over aan de politie, want dat
is een misdrijf, en geen wonder! Maar als al die dingen worden
geschrapt, wat blijft er dan over van het christelijk geloof? Dat is de
armoede van het christendom’.
De mensheid heeft de afgelopen 6000 jaar niets anders dan dwaze dingen
gedaan, zodat we niet van verstand kunnen spreken. Slechts enkelingen
op aarde zijn tot verstand gekomen, hebben een geweten en bewustzijn.
Dat worden in de Bijbel de oprechten van hart genoemd.
Alles wordt nieuw
Er zal een totaal vernieuwde aarde verschijnen. Dat hoeft geen eeuwen te
duren, Kijk maar eens wat een revoluties er de afgelopen tijd reeds zijn
geweest, die grote veranderingen teweeg brachten die men niet
voormogelijk hield.
De aarde wordt omgeven door elektromagnetische krachtlijnen, die de
vorm van een dodecaëder hebben, een pentakubus. Het heelal is volgens
Plato opgebouwd volgens deze dodecaëder. Dat is dus een Goddelijk
idee dat werkelijkheid werd. Het zichtbare heelal dat uit materie bestaat
is slechts een flauw beeld van het onzichtbare. Het heelal bestaat
‘eeuwig’, al is het aanvankelijk in latente vorm. Het heelal wordt gevoed
en in leven gehouden door de
centrale zon, dat is door de Schepper
zelf. Hij bouwde als Wijsheid het
heelal op 7 grondvesten en grondde
het op de vorm van de dodecaëder, de
vijfhoek-vormige bal. Ons DNA bezit
ook deze meetkundige geo-vorm. In
de kosmos is alles aan verandering
onderhevig, en is bezig zich steeds te vernieuwen. Ons lichaam
vernieuwd zich om de 7 jaren. Dat is verder ook te zien in de natuur hoe
DNA-vormen zich spontaan vormen, zie afbeeldingen. Zoiets wijst op
transformatie vanuit de kern, waarbij een nucleair halo verschijnt. Deze
wording of vernieuwing is door geen enkele aardse macht tegen te

18

Een nieuwe wereld in wording

No. 739

houden of na te bootsen. De illuminati zijn wel druk doende om de
energie waardoor deze vernieuwing plaatsgrijpt te stelen en voor zichzelf
te gebruiken. Op energie-centra in en op de aarde bouwen zij levensgrote
stadions, zoals wij deze tijdens Olympische spelen zien verrijzen. CERN
en Fermilab spelen hierbij een belangrijke rol. CERN wil de 27 km lange
buis onder Zwitserland verlengen tot 100 km om nog betere testen te
kunnen uitvoeren.
De aarde is een levende cel die zich gaat vernieuwen, dupliceren of delen
zoals men dat noemt (mitose). Het oude sterft dan af en het nieuwe
verschijnt in maagdelijke vorm. De
stadions wereldwijd zijn zo gebouwd
dat wat betreft vormgeving ze deze
celvorming afbeelden. Ze staan er
voor de nieuwe mensheid, de topatleten, de nieuwe goden. De stadions
vertonen veel driehoekige vormen in
hun constructie, en de platte grond is
meestel cirkelvormig of ovaal, net als
een oog. In Londen 2012 waren
duidelijk in het stadion 12 driehoeken
waar te nemen. Men bouwt dus aan
een nieuwe hogere kosmische
energie-vorming in deze grote
dome’s. Wanneer echter het hart van
een mens niet op de juiste plaats zit, dat wil zeggen de gezindheid, zal er
een negatieve uitwerking zijn. Men bouwt wel aan het nieuwe ZION, dat
is om het eerstgeboorterecht te stelen, waaraan alle aardse zegeningen
zijn verbonden. Zion dat wil zeggen: op de zon gericht, namelijk de
centrale zon, dat is de Schepper zelf. De levensbloem als levenswiel of
als rad der geboorte is in beweging en is niet te stoppen. Het zijn Gods
molens die langzaam, maar wel heel zeker draaien. De nieuwe tijd is
aanstaande en wij zijn er reeds in gegaan. Wij zullen onze vrijheden
herkrijgen waarop wij recht hebben, om onszelf te kunnen ontplooien.
Daardoor ontstaat absoluut géén anarchistische chaos, maar juist het
tegenovergestelde, nl een nieuwe wereld, een paradijs op aarde, vol liefde
en vrede, gerechtigheid en samenwerking.
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Momenteel profiteren de religueze, politieke en maatschappelijke stelsel
nog van de onwetendheid van de bevolkingen, van de algemene
slaapstoestand waarin de massa’s nog verkeren. Deze leiders en bankiers
zijn als de dood voor een ontwaakte
bevolking. We hebben het gezien
tijdens de zogenaamde ‘Arabische
Lente’ en momenteel wat in Oekraine
gaande is, wat de macht van het volk
wil zeggen. Wanneer een volk
ontwaakt en opstaat is er voor de
leiders geen houwen meer aan. Echte
ontwaking ontstaat vanuit de nood,
door een crisis, wanneer wij In Kiev februari 2014
volkomen tot onszelf geraken. Dat is
een stil-worden en zelfveroordeling, wat zaken zijn die wij niet van onze
ouders hebben meegekregen bij onze geboorte. Het gaat in deze om
transformatie, wedergeboorte waar ons oude bestaan als een kleed van
ons afvalt en we een nieuw omhulsel verkrijgen, waarbij ons hart
gereinigd is en wij in de waarheid alleen wensen te staan. Zo te zien zijn
er de afgelopen eeuwen nog niet veel mensen opgestaan met een echt
geweten. Het vooruitzicht volgens de profeten is hoopvol. Momenteel
leven de meeste mensen nog met een geprogrammeerd geweten met
beperkte keuzevrijheid. Dat is aan het veranderen. Straks zal men vanuit
de intuïtie van het hart gaan leven en denken. Het is immers een
misverstand te denken dat een mens met een geweten geboren zou
worden. Nee, het zijn de ouders, de scholen, kerken en regeringen die het
‘geweten’ vormen van hun kinderen en onderdanen, zodat ze slaaf
blijven. In Jeremia 30 tot 33 wordt de nieuwe tijd aangekondigd, waar
JHWH zelf Zijn wet in de harten inschrijft, waarna de nieuwe
levenskeuze vanzelf eruit voortspruit: Dit wil, dit zal ik doen, ik zoek de
zegen bij U alleen, o Bron van alle goeds!
De échte waarheid vinden is een naamloze stilte, rust en vrede. Die vrede
is zo diep dat je erin verdwijnt. En op het moment dat je erin verdwijnt
ben je de geestelijke tempel van God binnengetreden. De meeste mensen
vertoeven een groot deel van hun leven in scholen, kerken, universiteiten
en anderszins, zonder iets te weten van deze stilte, van die algehele
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ontspanning en zelfovergave, dus zonder iets te weten over zichzelf. Ze
weten soms behoorlijk veel over de wereld, dat wat buiten hen is, maar
niet wat in zich is. Ze hebben zichzelf over
het hoofd gezien, en daardoor in feite voor
niets geleefd.
Geweten, bewustzijn en oprechtheid
ontstaan na zelfkennis, wat altijd gepaard
gaat met Godskennis, zodat wij de
Onzienlijke als het ware zien, en wel met
ons derde oog. Dan ontmoeten wij God in
onze verlorenheid ter behoudenis. Alleen
vanuit een zeer diepe levenscrisis ontstaat
een nieuw bewustzijn. Geloven doet men in
de kerk, en al is iets nog zo onredelijk en dwaas, men gelooft het op
gezag van een ander. De grote armoe van het christendom is dat het
gebaseerd is op irrationeel geloof, waarbij men mythen aanziet voor
historische gebeurtenissen. Een klein kind kan men nog wijsmaken dat
baby’s door een ooievaar worden gebracht. Miljoenen christenen geloven
zoals gezegd nog onmogelijker dingen, die totaal tegen de natuurwetten
indruisen. Daardoor is bij hen een schijn-geweten ontstaan, en zijn ze in
een fantasiewereld beland. Het gereinigde hart zoekt naar waarheid, en
daarin is geen keuze. Vanuit het hart weet men wat waar is en wat niet
waar is. Dan ben je ook niet bang om de waarheid uit te dragen. Dan
verlang je niet naar een hemel in een hiernamaals, maar weet je zeker dat
de nieuwe aarde eraan komt, en dat de rechtvaardigen daarop zullen
mogen vertoeven. Lees dat meerdere malen in Psalm 37. Alles wordt
nieuw!

