
Stelsels en de bevrijding ervan.

De definitie van een stelsel is: Een stelsel bestaat uit een stel regels wat, zolang dit

gehoorzaamt wordt, voor een individu toegang verleent tot een zekere infrastructuur. Hoelang

krijg je toegang? Zolang als je de regels van het stelsel gehoorzaamt, bij ongehoorzaamheid

wordt je de toegang of deelname ontzegd. Wat zijn de eigenschappen van stelsels?

-stelsels worden door mensen gereguleerd

-vergt intensieve instandhouding

-ontdoet je van macht, vrijheid en eigen mening

-arbeidsintensief en energie rovend

-verslavend 

-gezichtsloos

-verschaft een vals gevoel van veiligheid

-ondermijnd geloof

Stelsels vernietigen het hogere weten. Stelsels dwingen jou te gehoorzamen en te geloven

(en/of te belijden) wat het stelsel voorschrijft. Of het nou een financiële stelsel, verzekeringen

stelsel, onderwijs stelsel, religieus stelsel of politieke stelsel is, altijd wordt je gedwongen tot

gehoorzaamheid. Bij tegenwerking of ongehoorzaamheid wordt je de toegang tot de

infrastructuur geweigerd, wordt je uit het stelsel verwijderd of opgepakt en opgesloten. Elk

stelsel waarin je gevangen zit (dus ook een religieus stelsel) is bezig om het Hogere weten in

een Almacht te vernietigen. Want een stelsel berust op macht, angst zaaien, dwang en

gehoorzaamheid aan menselijke regels en stellingen. De Almacht past niet in een stelsel.

Nergens in de natuur wordt geboden om de mensheid in bepaalde stelsels gevangen te houden.

Verzekeringsagenten, pastoors en dominees verkopen je eerst angst, daarna binden ze je aan

hun stelsels. Stelsels berusten niet op liefde maar op onderdrukking, uitbuiting en slavernij.

Stelsels zijn daarom negatief, altijd voortkomend uit demonische geesten. Kaïn was de eerste

die stelsels bedacht heeft, want Kaïn ging steden bouwen en een stad vereist een bestuur (Gen.

4). Dat bestuur stelt regels op voor de inwoners van de stad, anders verword de stad tot een

chaos. De natuur kent geen stelsels, de natuur kent alleen maar wetten. Wetten die, indien ze

opgevolgd worden, harmonie, geluk en welzijn beogen van ieder mens en dier. 

Een mens die zich vrij weet te maken van de hedendaagse stelsels, die komt tot vrijheid. Net

zoals een rups die, gevangen zit in een cocon (stelsel), zichzelf bevrijdt en tot leven komt als

een, in vrijheid levende, vlinder. 

De rups wordt geboren op een laag niveau, als een veelvraat, dicht bij de aarde en zeer beperkt

in zijn bewegingsvrijheid. De rups leeft in een klein wereldje, omdat het maar korte afstanden

over de aarde kan afleggen. Het ligt in de rups geschapen om zichzelf in te wikkelen in een

cocon en zichzelf af te sterven, wetend dat het een mooier leven tegemoet gaat. De cocon lijkt

dood en dor, maar er werkt iets in van een geheimzinnige levenskracht. Het is een weg van

leven naar dood, en van dood naar leven. Er ontstaat een nieuw leven, een nieuwe levensfase,

een transformatie. Het is een transformatie naar een andere, hogere dimensie. 

Vanuit de schijnbaar dode rups ontstaat een levendige vlinder die in alle vrijheid rond kan

vliegen met zijn prachtige gevormde, gekleurde symmetrische vleugels. Deze vlinder heeft

weinig tot geen beperkingen. Ze kan gaan en staan waar ze wil. Deze vlinder is geen veelvraat

meer zoals ze was toen ze rups was. Deze vlinder (mens) wordt niet langer gehinderd of

tegengewerkt door angsten, verslavingen, zonden, gewetenswroegingen, zelfzucht en

hoogmoed van het oude leven. Maar voordat een vlinder in die vrijheid rond kan vliegen, zal

de vlinder zichzelf eerst moeten ontworstelen uit de cocon, uit het oude leven. Dit

ontworstelen moet de vlinder zelf doen. Elk menselijk ingrijpen werkt vernietigend, want



zonder die worsteling, die strijd, die periode van eenzaamheid, zal de vlinder nooit het genot

van vliegen ervaren. En dat is toch hetgeen waar iedere vlinder naar verlangt? 

En zo is het met ons mensen ook gesteld. Wij moeten strijden om los te komen van alle

stelsels, van het oude onnatuurlijke leven. Wij moeten onszelf onthechten en vereenvoudigen.

Wij zijn zo gehecht aan onze luxe en voorspoed, dat we menen niet meer zonder te kunnen.

Wij zitten met onze voeten verstrikt in vele netten. Over de mensheid hebben de boze

machten een net geworpen en probeert met dat net ons gevangen te houden en gebonden aan

hun infra structuren. Netten (stelsels) van christelijke gewoontes, tradities en dogma’s. Een

net van egoïsme, een net van genot en verslaving, een net van controle en registratie, een net

van luxe, weelde en overvloed, een net van regel op regel en van gebod op gebod, een net van

werken en geld verdienen, een net van verkeerde eetgewoontes,  een net van hoogmoed, een

net van degeneratie, een net van onnatuurlijk gedrag, een net van vleselijke lusten, een net van

dualiteit, een net van heerszucht en dwangsystemen, een net van schulden en hypotheken, een

net van veroordelen, een net van liefdeloosheid enz. Ja, we zitten zo vast, zo vast! Zo verstrikt

in allerlei dwangmatige, angst zaaiende, demonische stelsels dat het niet uit te drukken is! 

We moeten strijden om het koninkrijk Gods in te gaan, d.w.z. een leven in alle vrijheid geheel

overeenkomstig de wetten van de natuur. Dat oude leven moeten we afsterven en onszelf

overgeven aan het Hogere weten. Dit moet elk mens zelf alléén doen, geen mens kan hierbij

helpen. Deze tijd van afsterven in de cocon, is een tijd van eenzaamheid. Deze overgang gaat

niet zonder slag of stoot. Het kost een mens veel pijn, tranen, angsten en slapeloze nachten Na

de ontworsteling ontstaat er een nieuw leven, dan zijn we wedergeboren met een hoger

bewustzijn, met een verlicht verstand. Dan ontvangen we, en leven we vanuit Gods Geest, die

ons leidt in al de Waarheid. Dan brengen we niets dan louter wijsheid voort. 

Deze overgang van het oude naar het nieuwe leven is een proces, een omzetting. Alles

verandert. Het denken, het spreken, het kijken, het luisteren, enz. Het oude denken is zeer

beperkt, het nieuwe leven kijkt en leeft veel ruimer. Het oude leven dacht en handelde vanuit

egoïsme en angst, het nieuwe vanuit het positieve en het gemeenschappelijke.

Hoeveel mooier is een vlinder dan een rups? Zou er één vlinder zijn die terug verlangt naar

het oude leven waarin het een rups was? Er is geen vlinder die weer graag terug zou keren tot

haar vorige staat als rups. Zo is het met de vernieuwde mens ook. Er is geen vernieuwd mens

die terug verlangt naar zijn oude (onnatuurlijk) leven. Wie eenmaal op een hoger niveau leeft,

wie eenmaal tot Hoger weten gekomen is, zal vol afschuw zijn van het lagere beperkte leven.

Hoeveel mooier is het leven van de nieuwe mens, dan de oude mens? Het nieuwe leven is

rijker, zinvoller, vruchtbaarder en positiever, want het heeft liefde voor de medemens, de

dieren, de planten, de bomen, de bloemen enz. Deze liefde kan alléén ontstaan als men leeft in

gehoorzaamheid aan de natuurwetten. De natuurwetten vertellen ons hoe wij een gelukkig

leven verkrijgen kunnen. En deze wetten liegen niet. Mensen, schrijvers en vertalers kunnen

liegen, maar de natuurwetten niet. De natuurwetten zijn al eeuwenlang onveranderlijk.
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