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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".
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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 "mening", GIJ als EEN HUMAN (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 Anti-Christus. 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
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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 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.
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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 Anti-Christ 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 Anti-Christ 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.
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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 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.
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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 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
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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.
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
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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.) 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!
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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, 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.
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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:
“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
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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 familie-eenheid. 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) 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
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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 toe-eigenen
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.
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
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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 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
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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?
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
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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.
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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
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 wonderlijke 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.
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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 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,
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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 WEL GENOEMD “DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG”.
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
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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 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
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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 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,
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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 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.
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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!
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
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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.
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
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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!
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!

Pagina. 26

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
“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
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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
losgemaakt zijn en er niet langer meer belangstelling voor hebben!

16. GIJ MOET ANDEREN BEHANDELEN ZOALS GIJ DOOR HEN
BEHANDELD WILT WORDEN.
OOK WEL GENOEMD “DE GOUDEN REGEL”.
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 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”.
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“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 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 ).
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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.
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.
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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” 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
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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

Pagina. 32

