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Deze brief schrijf ik in aller eenvoud, zodat er geen misverstanden zullen zijn en het voor niemand
nodig is de betekenis en bedoeling te interpreteren waarom deze informatie wordt vrijgegeven.
Deze brief heeft dezelfde betekenis voor iedereen op aarde en in het Universum, daar de inhoud
eenvoudig genoeg is en niet verkeerd uitgelegd kan worden, en er niet iemand anders voor nodig
is om het te vertalen of uit te leggen, noch kan het door anderen worden misbruikt. Iedereen kan
uit deze brief halen hoe ze, naar eigen inzicht, de mensheid en de universele gemeenschap
kunnen dienen .
Om vrede te bereiken moet men de belangrijke oorzaken vinden van conflicten, om vervolgens het
probleem er bij de wortels uit te trekken, zodat deze conflicten nooit meer zullen plaatsvinden en
eeuwige vrede in de hoofden, huizen, steden, landen, op de planeet en in het Universum kan
blijven bestaan. (Ten eerste) In deze brief, als grondlegger van de Keshe Foundation, ten tweede
als mens en ten derde als een boodschapper van vrede in deze tijden, zie ik het als mijn
persoonlijke verantwoording om de niet vertelde waarheid te onthullen, zodat we daardoor de
belangrijkste redenen vinden die ten grondslag liggen aan de meeste oorlogen in de afgelopen
eeuwen op deze planeet. Als we de oorzaken begrijpen van de problemen, zal de mensheid als
één familie, zich gezamenlijk als één ras, in een nieuwe fase van vrede en voorspoed begeven.
Laten we deze dag een nieuwe dag noemen, een nieuw tijdperk voor de mensheid en laten we
een nieuwe start maken onder de titel van: een NIEUWE BESTEMMING voor de mens.
Dat betekent dat op deze dag 28 februari 2013 de religieuze leider van de Katholieke Kerk (een
van de manieren om de Schepper te vereren) en als één van de stromingen binnen het
christendom met als hoofd de Paus, is afgetreden en hij heeft hierdoor het pad geëffend voor een
nieuwe Paus verkiezing.
Sommigen hopen dat de Paus nieuwe hoop op vrede zal brengen, en niet alleen als wens voor
een gedeelte van de menselijke gemeenschap maar als realiteit voor alle mensen op aarde.
Om met een schone lei te kunnen beginnen, om naar wereld vrede en een wereld vredesverdrag
toe te kunnen werken, moet men alle feiten zowel uit het heden als het verleden op tafel leggen,
die feiten die ten grondslag liggen aan of die oorlogen veroorzaakt hebben. Om vervolgens
hiermee serieus aan de slag te gaan zodat er nooit meer conflicten kunnen ontstaan onder de
mensen, die tot oorlog zouden kunnen leiden, of die iemand de mogelijkheid kunnen bieden om
oorlogen te beginnen of te veroorzaken in de toekomst.
Anders zullen diezelfde misleidende daden zich herhalen en zullen dezelfde oorlogen en conflicten
in de toekomst op verschillende niveaus binnen de maatschappij door blijven gaan.
Het doel van het Nieuwe Tijdperk is het vestigen van eeuwige vrede en een eind maken aan alle
redenen voor oorlogsvoering, productie van oorlogstuig die deze groepen ondersteunen zo ook de
beweringen van superioriteit van ras, opleiding, gedachte of geloof over iemand of iets anders. Als
men de oorzaken van oorlogen uitroeit , dan zal men zien dat er ook geen redenen meer zijn om
oorlogstuig te maken, en in tijd van vrede kan de energie en het intellect van de mens gebruikt
worden om anderen te dienen, om zijn kennis uit te breiden, om inzicht in zichzelf te krijgen, zijn
omgeving, de schepping en de Schepper.
Ik zou in hoofdlijnen willen aangeven wat er verkeerd is gegaan, wat gecorrigeerd moet worden en
wat er gedaan moet worden zodat fouten uit het verleden zich niet zullen herhalen en er in de
toekomst geen redenen meer zullen zijn voor de mens om een oorlog te beginnen op deze planeet
of in het Universum.
Laten we allereerst openhartig zijn en het huis van de mensheid schoonmaken en begrijpen wat de
oorzaken zijn van oorlogen in het verleden en heden op deze planeet tussen verschillende rassen,
terwijl alle menselijke rassen uit dezelfde moeder zijn voortgekomen.
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Eén van de oorzaken van oorlog op deze planeet, in de afgelopen duizend jaar, is het gebruik van
de naam van God en het woord Religie.
Er worden oorlogen begonnen en gevoerd, tot op de dag van vandaag, zodat de ene religie de
andere kan overheersen, in een poging van de leiders van deze zogenaamde religies van God om
uit te vinden welke religie meer volgelingen heeft zodat ze door grotere getale meer geld, aandelen
en macht kunnen vergaren, via hun diverse instellingen onder de naam van synagogen, moskeeën,
kerken, tempels etc.
Feitelijk is het best georganiseerde systeem, daaronder die met één centraal kantoor, het
Christendom, daar de Islam en het Jodendom het nooit gelukt is om deze centralisatie te bereiken,
mede door hun verdeeldheid en onderlinge strijd.
Aldus werd en wordt de naam van God gebruikt om verdeeldheid te creëren onder de mensen,
zodoende meer geld en aanzien te vergaren voor diegene die zichzelf priesters, imams, rabbijnen
etc. noemen, om hun onbeduidende zelfzucht en hebzucht te bevredigen onder het mom van de
heilige naam van God.
Om vrede op aarde te hebben is het nodig om de benadering van de mens van dit geloofspad, of
wat voor geloof dan ook, op één lijn te krijgen.
Wat betekent dit? Dit betekent dat van nu af aan men zijn eigen ziel vereert zoals men zijn
zogenaamde God of de Schepper of hoe men het ook wil noemen, vereert.
Ieders Ziel is verbonden met en maakt deel uit van de ziel van de Schepper en van de ziel van
andere medewezens op deze planeet en in het universum.
De ziel van de mens is gecreëerd door verdeling van dezelfde oorspronkelijke bron en door
opeenstapeling en eenwording van dezelfde velden welke in beweging geweest zijn, zijn en zullen
zijn met verschillende sterktes en posities in het universum.
Vanaf het begin der tijden heeft dit proces geleid tot de schepping van verschillende wezens in
verschillende delen en op verschillende tijdstippen in het universum en noch het proces noch de
tijd zelf zal ooit ophouden.
Deze daad van verering van je eigen ziel zal als resultaat hebben dat de mens zichzelf en
daardoor ook de ander geen schade zal berokkenen.
Door deze correcte manier van leven en denken over je gedrag, vermijd je alle problemen voor
jezelf en voor je medeschepsels/wezens overal op deze planeet en in het universum.
Het gebod: Gij zult niet stelen, betekent niet alleen letterlijk stelen van materiële zaken van iemand
anders, het betekent ook het roven van dat gene van iemands ziel wat het nodig heeft om zich tot
een hogere mate van perfectie te verheffen in alle dimensies van de schepping. Wanneer iemand
dus steelt van iemand anders, veroorzaakt deze daad ook schade aan de ziel van het slachtoffer,
dus het effect is tweeërlei, dus zowel fysieke schade als schade op zielsniveau van het slachtoffer.
Hoe dan ook de ziel is zich bewust van het misleiden van zijn fysieke deel en op zijn beurt zullen
de interacties van de ziel het fysieke lichaam straffen, zelfs de ongeziene misdaden die in het
geheim worden gepleegd, daar er geen geheimen zijn voor de vrije en perfecte ziel.
Laten we eens kijken hoe de naam van de Schepper is gebruikt om zoveel mensen te laten lijden
door de eeuwen heen, met de bedoeling om voor weinigen een bevoorrechte levenswijze te
bereiken en te behouden ten onrecht in de naam van God.
Om hun positie te behouden raken ze betrokken bij en stelen ze van andere zielen die ervoor
gekozen hebben om God of Allah te dienen of elke andere naam die de mens gekozen heeft om
de oorspronkelijke bron van het bestaan of de Schepper aan te roepen.
Het is opvallend dat in verschillende talen het levensvocht, dat men nodig heeft om te bestaan,
water wordt genoemd, aqua, abe, etc. en deze verschillende klanken, die men gekozen heeft om
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de zelfde essentie te benoemen, de levenschenkende kenmerken van deze substantie niet
veranderen.
Dus waarom zou de naam van de Schepper van water anders moeten zijn als water in essentie
leven schenkt aan het lichaam en de ziel van de mens.
In recente jaren, in mijn ballingschap, uitsluiting en gevangenschap op diverse manieren in
verschillende delen van de wereld en door verschillende landen en leiders van landen en religies,
werd ik mij van een ding bewust, dat is dat de leiders van de wereld, het zij religieus of politiek, niet
bang zijn van mijn wetenschap, maar bang zijn voor wat mijn wetenschap teweeg zal brengen,
zoals het openbaar maken van hun misstanden en de schaamte die dat met zich mee brengt voor
alles wat zij anderen hebben aangedaan in de onterechte naam van religie en landen.
Ik zal u uitleggen waarom ik dit gedeelte van deze brief, “New Pope, new hope” (“Nieuwe Paus,
Nieuwe Hoop”) genoemd heb.
Waarom deze titel?
Het antwoord hierop is heel eenvoudig, daar deze naam en de titel van Paus een herinnering is
aan hoe de naam van de Schepper gebruikt is door de eeuwen heen, door de instellingen van
verschillende religies, niet alleen om rijkdom te vergaren, maar ook om misbruikers te beschermen
binnen deze instellingen in naam van de Schepper.
Het huis van God is een toevluchtsoord geworden voor diegenen die hun medemensen schade
hebben berokkend door middel van hun misdragingen. Hoe dan ook, dit huis of andere zoals deze,
kunnen worden genoemd, en wat hun misbruik van de naam van de Schepper dan ook zij, deze
kan genoemd en omschreven worden.
Vandaag, 28 februari 2013, is één van deze misdadigers afgetreden onder het mom van niet meer
in staat te zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, als leider van één van de gebedshuizen;
maar wat schuilt er werkelijk achter dit plotselinge ongekende aftreden van de Paus?
Laten we het boek van recente wereldzaken openslaan, niet voor de wereldleiders maar voor de
mensheid en dan zullen we verderop in deze brief ingaan op misstanden uit het verleden.
De huidige Paus, die vandaag is afgetreden, wordt geassocieerd met een aantal misdaden, met
medeweten van de veronderstelde dienaren van God met wie hij heeft samengespannen om te
roven en te stelen van andere zielen, en dit zou niet zo moeten zijn.
Laat ik het uitleggen.
De huidige Paus moest aftreden ten gevolge van meerdere feiten die verborgen zijn gebleven voor
het grote publiek. Ten eerste wordt zijn naam direct geassocieerd met een aantal individuele en
gemeenschappelijke zaken van pedofilie in de VS, Canada en Ierland.
Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd door een rechtbank om hem persoonlijk te arresteren voor
betrokkenheid bij deze vreselijke daden en voor het beschermen van diegenen onder hem en in
het gehele Vaticaan, en die ook betrokken zijn geweest bij dit type immorele daden over de hele
wereld, of dit nu zogenaamde priesters, volgelingen, wereldleiders of misdadigers zijn die door de
Paus en andere Pausen zijn beschermd en nog steeds beschermd worden, en die belang gehad
hebben bij de structuur van het Vaticaan, waar de Paus het hoofd van is .
Deze aanklachten, met als doel de arrestatie en veroordeling van de Paus, zijn gebaseerd op
duidelijk bewijsmateriaal uit zaken van priesters die gearresteerd en gevangen gezet zijn door de
autoriteiten in diverse delen van de wereld, en die nu beschuldigd worden door de volgelingen van
die quasi dienaren van God, voor hun betrokkenheid bij de onmenselijke behandeling en misbruik
van jongens en meisjes die onder hun bescherming stonden voor de ontwikkeling van hun ziel.
(Zie de media en internationaal rechtsbevelen tegen de man, als het oordeel openbaar is gemaakt
is het niet alleen maar een beschuldiging, maar een veroordeelde en afgeronde zaak in het
internationale gerechtshof. Het aftreden was 4 dagen voor het uitbrengen van het arrestatiebevel).
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Het ander punt dat niet bekend is bij het publiek, is dat de Pausen al het geld en rijkdom, die ze
door de eeuwen heen vergaard hebben, gebruikt hebben, om in naam van God en onder
bescherming van priesters in Gods huizen, oorlogen tegen andere religies en geloven, geheim of
openlijk, hebben aangemoedigd en gefinancierd, gebruik makend van verschillende landen waar
hun invloed heel groot was, om zo hun financiële overmacht te kunnen behouden.
Bijvoorbeeld de oorlog in het Midden Oosten tussen de Joden en de Moslims in het recente
verleden, deze onafgebroken oorlogen hebben verdeeldheid gecreëerd tussen de twee religies die
eeuwenlang vreedzaam naast en met elkaar hebben bestaan.
De Katholieke Kerk heeft oorlogen gefinancierd en aangemoedigd zodat zij tijdens de gevechten
tussen de twee rivalen, als gebedshuis van de Pausen zich in de ogen van de zwakkeren kon
manifesteren als beter dan die andere twee, dus daardoor meer volgelingen kon rekruteren en
vervolgens meer geld kon incasseren van die nieuwe volgelingen.
Deze nieuwe volgelingen zullen denken dat het huis van de Paus de beste is van de drie en zo kan
het meer rijkdom en macht vergaren, middels aanmoediging en financiering van onrechtvaardige
oorlogen gebruik makend van religie onder de schepsels van de Schepper op deze planeet.
Tegelijkertijd kan men zien hoe diezelfde kerk een vreedzame omgeving heeft gecreëerd binnen
de Europese Gemeenschap, waarvan de voormalige president van Frankrijk zei dat het een
Christelijke Organisatie was.
Dus als het Vaticaan vrede tot stand kan brengen voor zijn volgelingen in Europa, waarom kan het
dan niet dezelfde inspanning leveren om vrede tot stand te brengen voor de rest van de mensheid,
als de naam van God op de juiste manier wordt gebruikt?
Waarom zou de Europese Gemeenschap van Christenen de reden zijn van oorlog tussen Moslims
en Christenen en Joden op andere continenten, misschien omdat de Europese landen de grootste
producenten van oorlogsmachinerie en wapens zijn?
Dit gedragspatroon werd ook toegepast door datzelfde Vaticaan om meer volgelingen en rijkdom te
vergaren in Afrika, Zuid Amerika en Centraal Azië, waar religieuze oorlogen begonnen zijn om
zogenaamd vrede te bewerkstelligen in de naam van God, deze oorlogen werden gefinancierd met
geld van het Vaticaan, onder het mom en gebruik makend van de VS, UK en andere landen met
hetzelfde geloof.
Tegelijkertijd is deze superioriteit aan wereldmacht door het Vaticaan en de Christenen gebruikt in
verband met nucleaire technologie ook in het recente verleden, waar, behalve China en het nietchristelijke India, de rest van de christelijke nucleaire grootmachten hun aan zichzelf gegeven
vetorechten en de zogenaamde V.N.-structuur hebben gebruikt om te voorkomen dat geen één
Islamitisch land nucleaire macht kon verkrijgen en ze hebben ervoor gezorgd dat het de grootste
misdaad is voor elk ander land behalve de christelijke landen, om nucleaire technologie te
ontwikkelen.
Dit is gedaan om de exclusieve rechten van nucleaire macht in handen te houden van het Vaticaan
en de aangesloten landen en iedere poging door elk niet-religieus en niet-christelijk land zoals Iran,
wordt verklaart een bedreiging te zijn voor de wereld vrede.
Maar in feite is dit een bedreiging voor de macht van het zogenaamde ambt van de Paus.
Het is alleen maar bedreigend om de machtsbalans recht te trekken, als Iran en andere landen
nucleaire technologie tot stand brengen.
Waarom gebruiken deze Christenen en Atoomclub landen niet dezelfde wetenschapper en
expertise om hulpmiddelen voor vrede te creëren en vreedzame activiteiten te promoten?
Waarom was onlangs iemand van de Britse regering, met een compleet team van honderden
militairen en wapenexperts op een speciale missie, om alleen maar wapentuig te verkopen aan
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nog een ander land in het Midden Oosten, waar alleen Britse werknemers van profiteren en
niemand anders, terwijl ze zichzelf uitgeven voor een vredelievend land?
Waarom zou iemand überhaupt ooit deze wapens aanraken, gemaakt door inspanning van iemand
anders, en die het leven van een mens kan beëindigen, het zij een mens op aarde of een ander
wezen in Gods universum.
Waarom is het produceren van wapens een trendy alleenrecht geworden van hoofdzakelijk
christelijke landen, terwijl er toch duidelijk in de bijbel staat: Gij zult niet doden.
Christenen maken oorlogstuig en moedigen anderen aan om ze te gebruiken om andere mensen
te doden, zodat zij op hun beurt voor hun land profijt kunnen trekken uit het verlies van andermans
leven.
Dit is een andere vorm van moord en tegen de regels van God.
Waarom organiseren de nieuwe Paus en andere religieuze leiders van de aarde niet een religieuze
Vredesconferentie en brengen ze vrede niet tot uitvoering als enige echte religieuze plicht.
Ook interessant is waarom de Europese landen de laatste 20 jaar de binnengrenzen in Europa
opgeheven hebben, zodat er geen behoefte meer is aan grote legers en ze ontmantelen zelfs hun
legers, terwijl deze landen in de tussentijd de verkoop van wapens aan andere landen promoten
onder het mom van grensbeveiliging.
Er zouden in feite helemaal geen grenzen moeten bestaan en de nieuwe technologie die we
uitgebracht hebben maakt dat we geen grenzen meer nodig hebben.
Nationale veiligheid moet in handen zijn van een nationale politiemacht en het woord “leger” zou
verwijderd moeten worden uit het taalgebruik en de taal.
Het woord “leger” moet begraven worden in het graf van de geschiedenis samen met de
gewelddadige mensen uit het verleden.
Het woord “leger” moet gewist worden van alle hulpmiddelen voor vrede, en de wapenproductie
moet afgeschaft worden en moet strafbaar gemaakt worden in elke wet in elk land op aarde en
daarbuiten.
Een van de feiten, dat niet algemeen bekend is, is dat onder het mom van een vredelievend land
Zwitserland de grootste leverancier was van wapentuig aan het Duitse leger in de tweede
wereldoorlog. (De Zwitserse vlag is rood met een wit kruis!)
Dit zogenaamde vredelievende land is de grootste producent van oorlogstuig en leverancier van
de meest afschuwelijke oorlogswapens die men ooit gezien heeft op deze aarde, en het rood in z’n
vlag is de ware kleur van het bloed waarmee dit land zich besmeurd heeft, van alle doden
waarvoor het verantwoordelijk is, door het leveren van wapens om anderen te doden in deze
oorlogen.
Het gedrag van dit zogenaamde vredelievende land brengt schande over Zwitserland en doet
groot onrecht aan het woord “vrede”.
Deze misleidende daden van het produceren en creëren van wapentuig en daardoor veroorzaken
van oorlogen onder de mensen van dezelfde planeet en in het universum moet tot een einde
worden gebracht. Deze malafide productie van wapens moet onmiddellijk gestopt worden en
vervangen door vredesactiviteiten, en moet niet uitgesteld worden.
In ieder geval heeft de nieuwe uitgebrachte technologie, de huidige atoomtechnologie en de meest
moderne oorlogstechnologie door mensen gemaakt, achterhaald. En als landen de mogelijkheden
van deze technologie willen aanschouwen, zijn wij klaar om dit te laten zien met als doel de
vernietiging van alle wapens die de mens in de afgelopen eeuwen heeft gemaakt.
Wij zullen die landen toestaan, die de USB Stick hebben, om te laten zien hoe amateuristisch de
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huidige en meest moderne wapentechnologie en verdedigingstechnologie van het Westen is, in
verhouding tot het nieuwe ruimtevaart programma, ruimte verdedigingstechnologie, ontwikkeld om
de mens te beschermen tegen natuurlijke gevaren.
Deze mogelijkheden zijn in de afgelopen twee jaar al een paar keer getoond door regeringen die
vreedzaam zijn, door het meest moderne vliegtuig gevangen te nemen vanuit de lucht, zoals een
valk, al vliegende, een vlieg vangt.
Met deze nieuwe technologie en door het gebruik van één enkel systeem, kunnen alle grenzen,
land- en zeeverbindingen van ieder land gesloten worden om elke vorm van wapeninvoer, over
zee, door de lucht of over land, tegen te houden.
De economie van landen als de UK of VS kan tot een volledige stilstand gebracht worden door het
lamleggen van de export en/of import door middel van één eenheid van de nieuwe technologie, die
gebruikt wordt om over de grenzen van deze landen te vliegen, hiermee kun je elektronisch alle
motoren en communicatiemiddelen uitschakelen van respectievelijk elk schip op zee, elk vliegtuig
in de lucht en elke auto ter land.
Laten we nadenken en over vrede praten en vreedzaam handelen, en laat de religieuze en
politieke leiders van de wereld hun macht en positie gebruiken om het produceren van wapens als
de meest walgelijke misdaad uit te roepen , waar een mens aan mee kan doen, als zij oprechte
mensen en volgelingen willen zijn van God.
Doden is in alle religies verboden en van nu af aan is diegene die moordwapens produceert voor
oorlogsvoering, verdediging en represailles, de meest zondige mens die ooit geleefd heeft.
Wie zou er naar het donkerste puntje van het universum willen worden gestuurd, voor het
bedenken, ontwerpen, fabriceren en gebruiken van oorlogstuig om andere mensen te doden.
In werkelijkheid zou er geen atoomwapentechnologie moeten zijn, in handen van welk land, religie
of hun agentschappen dan ook, onder het mom van één land of de mensheid.
Hoe komt het dat alle slechteriken Moslims en Joden zijn terwijl andere volgelingen van God in de
naam van christelijke landen verlossers zijn die op hun beurt aan hen wapens verkopen om elkaar
te doden en daardoor hun gekozen traditie om de Schepper te vereren beschamen.
Waarom zou een land trots moeten zijn op het feit dat het de grootste geldelijke revenuen heeft uit
wapens and in competitie is met andere landen om te zien wie de meeste wapens verkoopt aan
diegenen die ze niet nodig hebben?
Als eenmaal het wapentuig is gemaakt moet het ook gebruikt worden, en dit leidt tot meer doden
en lijden en meer schade aan de zielen van anderen.
In feite moeten de landen die wapens produceren meer oorlogen initiëren zodat zij hun fabrieken
en werkgelegenheid op peil kunnen houden.
Dus productie van wapens heeft oorlogen nodig om draaiende te blijven, en dat brengt op zijn
beurt meer lijden voor diegenen die ze gebruiken om iemands kind of vader te doden.
Van nu af aan, zal diegene die in zijn fabriek wapens maakt voor oorlogs- of
verdedigingsdoeleinden, of die nadenken over een nog efficiënter moordwapen, verantwoordelijk
worden voor het overlijden van die vader en die zoon die door dit oorlogstuig gedood zijn, zelfs
duizenden kilometers van die fabriek vandaan.
Van nu af aan zullen de aanstichters tot oorlog en producenten van oorlogstuig deel hebben in de
strafmaat voor het doden en zullen ze vanuit de Schepper gezien, dezelfde straf verdienen als
diegenen die de trekker overgehaald hebben om iemand te doden en zijn ziel te verstoren.
Dus de misdaad van de producenten heeft dezelfde straf tot gevolg als diegene die de trekker
overhaalt.
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Overeenkomstig is de straf hetzelfde voor zowel diegene die de trekker overhaalt om een man of
zijn kind te doden, als voor dat hele land waar het oorlogstuig wordt geproduceerd en waarmee het
doden wordt verricht, omdat het inkomen uit de verkoop van die wapens ten goede komt aan dat
land en diens inwoners.
Schande over de mens, de organisatie en het land dat bedenkt, profiteert, produceert en de trekker
overhaalt om anderen de doden.
Laat er vervolgens nooit meer oorlog zijn, omdat op een dag diezelfde intenties om anderen te
doden, een aanval kan uitlokken tegen dat land dat in de eerste plaats de wapens geproduceerd
heeft.
Nu dat de mens gewaarschuwd is met betrekking tot zijn wandaden, het uitlokken van conflicten
en het produceren van oorlogstuig, die kinderen en begunstigden die de fysieke rijkdom geërfd
hebben, ontstaan uit deze wandaden, zullen ook de straf erven van hun vaders wandaden.
Als de hebzuchtige mens een goede naam wil achterlaten voor zijn bloedverwanten, dan zouden
ze moeten overwegen dat dezelfde eer en dezelfde schande geërfd zal worden door hun
nakomelingen en hun zielen.
Laten we eens kijken wie zou zijn dierbaren in diezelfde positie van onrust van onbestendige vrede
van de ziel willen brengen in alle dimensies van de schepping, middels fysieke gedachten en
daden gedurende hun fysieke aardse bestaan.
De mens moet vanaf zijn geboorte tot aan zijn graf op een goede manier leven, nadenken en zich
gedragen, en men moet zichzelf aanleren hoe zich correct te gedragen zodat hij niet alleen zelf
niet ten val komt, afdalend tot op de laagste niveaus van de schepping, maar om er zeker van te
zijn dat ook zijn vaderen en nakomelingen dit niet zal overkomen.
Dan pas zal er geen ziel meer geschaad worden of berooid zijn door de wandaden van anderen,
daar het de natuurlijke weg is om de hoogste niveaus te behalen om je Schepper te ontmoeten, en
tegelijkertijd als niemand het conflict aanwakkert, hoeft ook niemand oorlogstuig de maken om
anderen te schaden.
Van nu af aan zal trots voortkomen uit het zijn van een echte dienaar aan de gehele schepping en
niet vanuit het zijn van de grootste wapenproducent van de wereld.
Tegelijkertijd zullen diegenen wiens geld wordt gebruikt voor aandelen in de wapenproductie en
verdedigingstechnologie op dezelfde blaren zitten als diegene die de trekker overhaalt, daar de
aandeelhouders profiteren van de verkoop en dividenden van die oorlogsindustrie en waarin ze
geïnvesteerd hebben om een inkomen te vergaren, het zij als pensioenfonds het zij als individuen.
Het moet een gewoonte worden voor de mens om ons af te keren van oorlog, niet uit angst voor
straf maar uit vreugde, om zo in staat te zijn om jouw ziel en die van anderen naar een hoger
niveau te brengen, door het ontvangen van de zegeningen van hun ziel.
Laat dit een les zijn voor diegenen die het aanmoedigen van oorlog en het maken van oorlogstuig
goedpraten.
Wederom, waarom gebruikt het Vaticaan niet zijn invloed om vrede te brengen door het te zijn en
vrede aan te moedigen, overeenkomstig de gedachten, de daden en het werk van de gezegende
Christus (de vrede van God zal op zijn ziel rusten)?
In de ogen van 80 procent van de wereldbevolking, die niet volgelingen zijn van Christus, zijn het
met name Christenen die betrokken zijn in de wapenindustrie en de promotie hiervan, en
dientengevolge staan de Christenen, van welke stroming binnen het geloof dan ook, bekend als
“de handelaren van de dood”.
Dit is precies het tegenovergestelde van datgene waarvoor de gezegende Christus zijn leven heeft
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gegeven en opgeofferd.
Het is de verantwoordelijkheid van de nieuwe Paus om de daden van de christelijke gemeenschap,
waarom ze “handelaren van de dood” worden genoemd, te veranderen, als hij de wens van zijn
profeet, heilig zij zijn naam, Christus tot uitvoer zal willen brengen.
Derhalve de titel: “New Pope New hope” (“Nieuwe Paus, Nieuwe Hoop”).
Het is niet nodig dat ik hier schrijf over het misbruik van de naam van Mohammed (God’s vrede zij
met zijn ziel) omdat dit al eeuwen lang is vastgelegd op alle bladzijden van de geschiedenis van de
laatste eeuwen.
Ook zijn naam wordt gebruikt om oorlogen te beginnen, alsof het een recht is van de mens om in
zijn naam te doden.
Daar waar hij alleen de vernietiging van beelden tot stand bracht, zodat de mens alleen één
Schepper zou vereren, hebben de hebzuchtigen en machtigen deze gedachte aangegrepen om
anderen te doden.
Mohammed (Vrede zij met zijn ziel) heeft gezegd dat de straf voor diefstal amputatie is van een
vinger of een hand, wat zal dan de straf zijn voor het doden uit naam van diezelfde profeet?
Tegenwoordig wordt het doden in zijn naam beloond met een plastic sleutel voor de hemelpoort,
en dit is de poort van welke God?
De God die vrede en eenheid uitgedragen heeft, de God die het leven van een zoon gegeven heeft
om vrede te brengen onder de bestiale natuur van de mens, die probeert om op verschillende
manieren zijn ego te bewijzen en te benadrukken in zijn eigen naam, zijn land en zijn religie, terwijl
hij in feite niemand anders dient, ook niet GOD, dan zichzelf.
Nu zijn het de Moslims die altijd alle misdaden begaan, hier voor waren het de Joden en daar voor
de Communisten enz.
Dus in feite zijn alle oorlogen van de laatste eeuwen tot op de dag van vandaag begonnen
vanwege religieuze verlangens van superioriteit om meer rijkdom te vergaren middels donaties van
mensen die dachten dat hun dagelijkse bijdragen gebruikt zouden worden ten bate van hun
medemens en voor het brengen van vrede.
Maar in feite heeft hun bijdrage er toe geleid dat er meer wapens gekocht zijn en er meer oorlogen
gefinancierd zijn dan vanuit enige andere bron op deze planeet.
Het feit is dat de boodschap van ‘new Pope, new hope’ (“nieuwe Paus, nieuwe hoop”) toepasbaar
is, niet alleen op de volgelingen van God in naam van het Christendom, maar dit zou standaard
gedrag moeten zijn voor alle vormen van religie, afgeleide stromingen en hun leiders op deze
planeet.
In werkelijkheid is er geen geld meer in de gewelven van de Vaticaanse Bank en nogmaals door
toedoen van diezelfde Paus die afgetreden is onder verdachte omstandigheden.
Toen de Duitse Kardinaal Paus werd, zeven jaar geleden, was een van zijn eerste daden zichzelf
hoofd maken van de Vaticaan Bank, en heeft hij onmiddellijk de reserves overgemaakt van de
tweede grootste bank in de wereld naar de Centrale Bank van Duitsland, toen dezelfde Centrale
Bank Transfers naar Duitsland werden gedaan door het zogenaamde Verdrag van de Europese
Unie als een voorwaarde om de Euro in te voeren als muntsoort.
Maar deze keer werd het geld van het Vaticaan gebruikt om de verliezen van de westerse
christelijke regeringen te compenseren, die in de afgelopen jaren alles verloren hebben door de
beurs en bankfaillissementen.
Dit werd gedaan om de superioriteit van de zogenaamde christelijke Europese regeringen in stand
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te houden gedurende de financiële problemen in Europa en de VS.
De aanvankelijke reden voor het overmaken van de Vaticaanse rijkdom naar de centrale bank van
Duitsland in de eerste dagen van het aantreden van de nieuwe Paus was om betaling te
voorkomen van grote claims in rechtszaken in de VS en Ierland en over de hele wereld, in verband
met het kindermisbruik door priesters. Dus toen door het internationale gerechtshof
schadevergoedingen werden geclaimd op het Vaticaan om de straffe boetes te betalen voor de
misdaden gepleegd door zijn priesters, was er, door misleidend handelen, dus geen werkelijk geld
om te betalen, omdat op dat moment het geld al weggesluisd was, en het ook niet terug te
verwachten was en nu is het geld sowieso “in rook opgegaan” door het ondersteunen van oorlogen
en regeringen en ook mede door toedoen van het financiële fiasco in de banksystemen.
In feite zijn de enige activa die het Vaticaan nog resten, niet meer dan enkele stukken grond, die
nog niet tot een maximum zijn verpand, voor het reilen en zeilen van ontwrichtte constituties.
Maar in werkelijkheid zijn de financiën van de kerk verborgen onder het mom van een
aankomende, nog grotere oorlog.
Er zijn dus nieuwe en grotere oorlogen nodig om meer volgelingen en rijkdom te vergaren door de
nieuwe Paus, als hij aan de macht wil blijven.
Als het aan ons ligt zal deze oorlog er niet komen en zouden ze onverhoopt deze toch beginnen,
zal deze geloofssector zijn verdere achterban (de liefde van God) verliezen.
Toen Mohammed (Heilig zij zijn naam) de Joden verbannen heeft voor hun wandaden tegen
Christus (Gezegend zij zijn ziel), dan zal er een ergere bestraffing zijn voor de christenen als ze
nog een oorlog zullen, voeren of ertoe aanzetten zoals ze al eerder gedaan hebben en zoals
hierboven door ons uitgelegd.
Het heeft de Joden eeuwen geduurd om hun vrijheid te herwinnen, en dit keer zal er geen vrijheid
meer zijn als het oorlogspad wordt gekozen door welk land of religie dan ook, zij het door
Christenen, Moslims, Joden, Communisten of wat voor vorm dan ook van zelfverering, door de
filosofie van essentiële afscheiding.
Het aftreden van de Paus, aangekondigd in februari jl., is dus een beschermingsconstructie, zodat
niemand de schuld kan krijgen.
Deze man heeft onderdak gevonden in een ander huis van God en volgens hem zal hij niemand
meer ontvangen noch zal hij met anderen spreken, dus waarschijnlijk kan hij niet gevraagd worden
om de waarheid te vertellen.
Mijn oproep is simpel: voor een eerlijke, gelijkwaardige en blijvende vrede onder de mens op aarde.
Als een Afrikaanse President van zijn presidentiële zetel gelicht kon worden en voor het
internationaal tribunaal in Den Haag gebracht kan worden voor wandaden tegen de mensheid en
het gebruik van kindsoldaten om te doden, te verkrachten en te plunderen, dan is de misdaad van
een man in een kerkelijk gewaad nog weerzinwekkender dan die van een president.
Daarom moet deze man nagetrokken worden, die een misdaad begaan heeft, die vertrouwd werd
door mensen, die hun kinderen en verloofden toevertrouwden aan hem en zijn priesters, en hij
moet gestraft worden in dezelfde rechtbank, en moet veroordeeld worden door andere volgelingen
van andere geloofsrichtingen in de wereld en niet door zijn eigen volgelingen in dito rechtbanken.
Den Haag zou niet de rechtbank moeten worden van de blanken om volgelingen van andere
religies en rassen beschaamd te maken, maar het moet actie ondernemen tegen alle mensen die
misdaden begaan op elk niveau binnen de macht, het zij politiek, militair of religieus.
Daag de man voor het gerecht, zoals de Afrikaanse president en de centrale Europese leiders uit
eind jaren negentig die naar diezelfde rechtbank werden gestuurd, en als alle bewijzen hem vrij
pleiten, laat hem dan vrij.
Zo niet, keten deze man tegen de muren van de gevangenis tot aan z’n laatste adem en verwijder
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zijn naam van de lijst van Pausen, zoals de ware mannen van dienstbaarheid als John Paul, de
laatste Paus, 7 jaar geleden, die de mens diende in de naam van God.
Het probleem is dat de gruweldaden begaan in de naam van religie de misbruikers kracht heeft
gegeven en ook aan de volgelingen van deze religies, en zagen ze dat de leiders van hun
zogenaamde geloof wandaden konden begaan en ermee weg kwamen, zo begaan ook zij
misdaden, denkende dat ook zij nooit gepakt zullen worden.
Dit betekent dat er leiders en koningen zijn die verkeerde dingen hebben gedaan en die door hun
religie en religieuze instellingen zijn beschermd.
Deze leiders en koningen, onder politieke of diplomatieke bescherming, moeten onderworpen
worden aan dezelfde wetten als ieder ander.
Dit betekent dat als ze de taak hebben om hun inwoners te beschermen en ze hierin hun positie
misbruikt hebben door het doden, verkrachten (jongens en meisjes), het doden van kinderen voor
hun eigen ego en seksuele plezier, zoals sommige gedaan hebben en nog steeds doen, dan
moeten deze leiders en koningen onmiddellijk voor de rechtbank in Den Haag gedaagd worden
zodat ze niet de kans krijgen om te ontsnappen of om zogenaamd zelfmoord te plegen. Deze
leiders en koningen moeten voor de rechtbank in Den Haag gedaagd worden en behandeld
worden als ieder ander mens en als ze schuldig bevonden worden aan deze misdaden, dan
moeten ze nog harder worden gestraft dan alledaagse mensen.
Als de vader van een gezin z’n kinderen vermoord of verkracht voor wie hij verantwoordelijk is, nu
en in het verleden werd zo een vader onthoofd of gevangen gezet. Dus moet het niet anders zijn
voor de vader van een kerk, moskee of synagoge, een president of koning of koningin die hun
positie misbruiken om het lichaam en ziel van een kind of een medemens te schaden.
Laat me een paar van deze zaken uitleggen.
Eén van de redenen waarom de Keshe Foundation onder zoveel druk heeft gestaan in België is
niet zozeer vanuit de politieke hoek gekomen, maar van diegene die het politieke apparaat
gebruiken om zichzelf te verrijken en hun zakken te vullen. Maar deze mensen hadden de
bescherming van een man, die de grootste crimineel op aarde is.
Er zijn meer dan vijftig zaken van kindermisbruik en kindermoord in de internationale rechtbanken
op zijn naam, maar hij wordt beschermd door het Vaticaan, en tegelijkertijd wordt hij gemeden door
andere Koninklijke families in Europa voor zijn gedrag.
Hij is de laatste jaren niet meer gezien bij koninklijke gelegenheden in Europa en de mensen die
hem hebben beschermd gebruiken zijn zwakke plekken om op hun beurt hun zakken te vullen met
de rijkdommen van het land.
Ik noem niet zijn naam want alleen al het schrijven van deze naam schaadt mijn inkt der waarheid,
maar als u wilt weten wie hij en zijn makkers zijn, lees dan de Belgische krant tussen 15 en 18
januari 2012 met foto’s en vier pagina’s lang.
In 2011 is hij maar twee keer bij publieke functies aanwezig geweest en de andere leden van
Europese Koninklijke families en westerse politieke leiders zijn zich bewust van zijn handelswijze
zoals verkrachting en moord en zij houden zich en hun kinderen ver van hem vandaan.
In feite, wat ik al eerder heb geschreven is ook toepasbaar op het Joodse volk, die van hun
eeuwen lange lijden hadden moeten leren en in het bijzonder van het lijden in de vorige eeuw. In
plaats van een thuis te maken in het hun gegeven land en een thuis te creëren met vrienden in
Palestina, hebben ze ervoor gekozen in de naam van God om nog meer oorlogen te voeren en in
hun buurlanden te moorden.
Onze hoop was dat ze geleerd zouden hebben wat het is om uit je huis verbannen te zijn en dat je
spaarcenten je worden ontnomen, zoals hen overkomen is in de twee wereld oorlog. Wij dachten
dat dit ze wel zou hebben laten zien dat het belangrijk is om correct te zijn en niet iemand iets aan
te doen wat je ook niet wilt dat jou wordt aangedaan. Maar daarentegen zijn de ergste wandaden
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door deze Joodse stam begaan tegen anderen en tegen naburige landen, de wandaden die ook
hun zijn aangedaan in de vorige eeuw.
Dus nog een keer, diegenen die de naam van God gebruiken, doen dat om nog meer lijden te
veroorzaken voor hun eigen winst, zoals al is gezegd.
We hebben hetzelfde gezien bij andere vormen van geloof en religie die de leer van vriendschap
en eenheid binnen hun geloof hebben gebruikt, om zich af te scheiden van anderen, en hebben zo
laten zien en gezorgd voor afscheiding onder de dienaren van God.
Hetzelfde kan gezegd worden van de volgelingen van Mohammed (Gezegend zij zijn naam),
diegenen die zijn naam en leer gebruikt hebben voor hun eigen financiële winst, door te doden en
te plunderen van andere gelovigen onder de Heilige naam van Allah.
We hebben deze wandaden ook gezien in het nieuws van de afgelopen jaren, te beschamend om
de gruweldaden te herhalen en de heilige naam van Mohammed en zijn leer te gebruiken,
hetzelfde werd ook door volgelingen van Mozes en Christus gedaan.
Het ene geloof doet niet onder voor het andere als het gaat om het veroorzaken van lijden onder
de eigen volgelingen en anderen.
Misbruik door de mens van zijn medemensen is door de eeuwen heen hetzelfde geweest onder
verschillende namen en vaandels en dit alles heeft fysiek lijden van de mens veroorzaakt maar niet
van zijn ziel. De ziel van de mens is van nature puur en eeuwig; het heeft geen verbinding nodig
noch connectie met de Schepper omdat het deel uitmaakt van de Schepper en al dat gecreëerd is,
de koppeling tussen het tastbare en het ontastbare; het existeert in eeuwige kalmte, overvloed,
verlichting en vrede.
Het vinden van eeuwige vrede is alleen te bereiken voor de mens op één enkele manier en wijze
en dat is in naam van de Schepper, op eenheid van de mensheid te focussen en niet op de
verdeeldheid van zielen.
De mogelijkheid voor vrede zoals dat nu op handen zijnde is, is niet toevallig ontstaan, het
markeert het moment waarop de intelligentie van de meerderheid van deze aardbewoners een
bepaald niveau heeft bereikt, een niveau waarop zij niet alleen zichzelf kunnen onderhouden maar
ook kunnen helpen, steunen en tijd spenderen aan het onderrichten van de medemens om een
nieuw niveau van collectief begripsvermogen te bereiken over het geheel van de wereld van
bestaan, en niet beperkt zijn tot een kluizenaarsleven op dit schitterende eiland Aarde in de
oceaan van vreugdevol leven van het universum.
Dienstbaarheid aan de mensheid en anderen komt voort uit troostrijke gedachten en vrede voor
het lichaam en de ziel, en nu dat we de poorten naar universele kennis voor de mens hebben
geopend, is het tijd voor de mens om de sprong te wagen en op zijn ziel, de Schepper en zichzelf
te vertrouwen, en zichzelf te bevrijden van de boeien van het materiële leven, dat het niet waard is
en dat niet blijvend is.
De oproep aan de zonen van Adam is eenvoudig: kom bijeen in harmonie en neem de vlucht van
hereniging in het rijk der schepping, omdat deze tijd is voorbeschikt, niet door eigen keuze maar
door goddelijke genade, om je te bevrijden van de pijnen van de zelf opgelegde aardse
onderworpenheid.
Diegenen die zichzelf heersers, koningen en religieuze gelijke noemen, jullie hebben jullie zetels
verloren tenzij jullie die zetel ingezet hebben om de mensheid te dienen, zoals beloofd is.
De tijd is gekomen om jullie, die misdrijven hebben begaan en het vertrouwen hebben geschaad
van de mens, om jullie je lot te laten aanschouwen en er zal geen genade zijn, wat jullie ook van je
daden mochten denken.
Jullie weten het van binnen en met der tijd zal je eigen ziel je naar dat niveau brengen waar jullie
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verdienen om te mogen leven binnen het rijk der schepping.
Dus van nu af aan zal er niet gestraft worden noch door de mens noch door God, maar zal er zelf
regulatie optreden van iemands hebzucht en begeerte, welke dienstbaarheid en het scheppen van
vrede zal opleveren voor alle schepsels van God in alle rijken van de Schepping en binnen alle
dimensies van het universum.
De tijd van vuur en hel is voorbij, maar de tijd van de angst om zelf niet de ultieme eenheid van
zielen en de Schepper te bereiken is de nieuwe Aarde opdracht, en is in feite de universele wet
van het bestaan.
Gezegend zijn diegenen die de macht van kennis begrijpen en de oceanen van overvloed van
voeding voor de ziel, en die niet bang zijn voor het onbekende; daar het onbekende deel is van
iemands angst om eerlijk en billijk te zijn voor zichzelf en anderen in het rijk van het stoffelijke of
het ontastbare.
Mijn oproep is eenvoudig aan de machthebbers en evengoed ook aan de mensen die behoeftig
zijn: help elkaar zodat je in materiële gelijkschakeling de eenwording van jullie zielen kunt bereiken,
en zo kun je samen als één bloem overgaan naar nieuwe niveaus van inzicht in jezelf, de eenheid
van je ziel en de Schepper van het universum en de universele kosmos.
De mens heeft genoeg tijd gespendeerd aan het vechten voor water, voor plezier, voor blokken
stof van de aarde en voor positie, status en rijkdom, dit alles is niets anders dan het stof van de
kleinste planeet en een stofje in het universum, thuis genaamd.
Wordt één in het dienen van elkaar en hierdoor zul je de sleutel vinden naar het mysterie van de
schepping, en zal de deur opengaan, die je tegengehouden heeft om je te verenigen met anderen
van hetzelfde ras in het rijk van de ziel en het ontastbare.
Mijn oproep vanuit mijn stoffelijke vorm en vanuit het nieuwe paradijs van vrijheid is eenvoudig: je
te bevrijden van de banden van het stoffelijke en zul je vrede vinden in het dienen van de zielen
van anderen.
M
ijn oproep aan de nieuwe Paus, Islamitische religieuze leiders, Joodse rabbijnen en leiders van
andere geloofsovertuigingen, tradities en wereldleiders is eenvoudig: Onderschrijf alstublieft uw
vertrouwen, zo ook uw volgelingen en uw landen, niet op papier maar in daden en acties voor
eeuwige wereldvrede en het Wereld Vredesverdrag, en op onze beurt zullen wij de deur naar
overvloed, vrede en rust openen, voor uw volgelingen zoals we zullen doen en al hebben gedaan
voor andere mensen en wezens van het universum.
Deze zelfde oproep gaat ook aan andere leiders van religies en geloofsovertuigingen en wegen
naar verlichting op Aarde: zet jullie hiërarchie van gouden paleizen en tempels aan de kant, die in
de naam van de Schepper alleen dienen voor de schepper van schaduwen van niets.
Vraag je gemeenschap om op dezelfde manier en wijze te denken, om te dienen en niet te zoeken
naar wederkerigheid en vergoeding, daar het dienen de zielen zal helpen om in het stoffelijke
vrede te vinden en daardoor de mens te bevrijden van zijn stoffelijke boeien van behoeften om zijn
zelfliefde, zelfgenoegzaamheid en zelfvoldoening te bevredigen.
Ik ben dienaar aan alles in alle dimensies van de schepping en niet alleen van de mens, en in
waarheid zal de ware gelovige van de dienstbaarheid in alle rijken der schepping begrijpen welke
positie en mate van intimiteit ik deze menselijke stam heb aangereikt, als hij besluit om zich te
verenigen in het dienen van zijn medemens en anderen in het universum.
Laat ons een voorbeeld geven van een land en de volwassenheid van zijn volk. Iran was ooit een
keizerrijk en daardoor heeft het geleerd dat oorlog niet de oplossing is voor zijn onderdanen. Dus
hebben de Iraniërs zich ver gehouden van de oorlogsmachinerie voor meer dan drie honderd jaar,
maar ze hebben wel hun medeburgers beschermd met vereende krachten ook al bestonden deze
medeburgers uit vele stammen en culturen.
Nu is het tijd om het voorbeeld van Iran en de Iraniërs over te nemen en hetzelfde te doen voor de
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mensheid.
De andere redenen voor conflict in het verleden en heden:
De andere hoofdoorzaak van oorlog op deze planeet is de trots op huidskleur, stam of ras. De
schijn gedachte dat het ene ras beter is dan het andere alleen maar vanwege de kleur van hun
huid werd gebruikt om hun zogenaamde superioriteit tot uitvoer te brengen, welke langdurige
afkeer en conflicten heeft opgeleverd onder de mensheid.
In werkelijkheid komen alle mensen van één moeder en één zaadje en allen zijn uiteengedreven
om hun bestaan te verzekeren in het leefmilieu op aarde afhankelijk van waar zij wonen.
Zwart zijnde en zich verplaatsend van het warme Afrika, steeds verder weg van de evenaar, heeft
ervoor gezorgd dat de huid van de mens is veranderd in wit.
Deze verandering van kleur heeft geen enkel verschil gemaakt voor zijn inwendige organen of de
manier waarop zijn stoffelijk lichaam functioneert.
Voor zover het eerdere voorbeeld van water en religie, waarom zou de kleur van de huid, of de taal
een reden zijn voor vooroordelen, haat, oorlog en conflict?
De gehele mensheid komt voort uit één bron en in de toekomst zullen we het proces van z’n
schepping, van de essentie en van de oorsprong laten zien. Wij als een soort komen van één
zaadje en één moeder, dus wat is de bedoeling van dit racisme tenzij iemand onwetend is over z’n
eigen schepping en niet trots is om mens te zijn?
Mensen in het Westen en over de hele wereld kopen verschillende bloemen om hun huizen mee te
versieren, met boeketten van verschillende kleuren, vormen en geuren, van deze schoonheden
van de Aarde, dus hoe komt het dat zij niet de schoonheid zien in de afwisseling en ontwikkeling
van hun eigen soort?
Schande, schande en schande over diegenen die zwak zijn van geest, die van dit
rassenvooroordeel blijk geven.
Laat deze vooroordelen los, daar je binnenkort je zult vastklampen aan het kleinste levensteken
van de mens in de grote oceaan van geloven en soorten in het universum met hun mooiste bron,
vormen en kleuren. Wees trots om deel uit te maken van de mensheid, en wees bekend, niet voor
verdeeldheid en afscheiding maar voor diegenen die weten hoe je moet liefhebben en vereer
elkaar en alle schepsels in het universum.
Een ander punt om toe te lichten:
Dit punt is opgekomen zowel privé als in het openbaar als op het forum van de Foundation: of ik de
profeet ben of de beloofde en of mijn vredesverdrag document over de status van wetenschappers,
mij een profeet maakt.
Mijn antwoord op deze vragen, welke ook al jaren gesteld werden binnen mijn familie en intieme
vrienden en nu dus ook in het openbaar, is heel eenvoudig.
Het antwoord is duidelijk en onherroepelijk: Ja. Ik ben een boodschapper en een boodschapper
van de wetenschap en door deze machtspositie ook een boodschapper van vrede.
In voorbije tijden verschenen de profeten uit het verleden op een tijdstip dat de mensheid een
nieuw inzicht nodig had voor wat er aan ging komen. Zijne Heiligheid Mohammed, Christus, Moses
en alle anderen stelden de tijd vast voor de terugkeer van de beloofde als een tijd van vrede, melk
en honing. In feite is de tijd van de profeten op aarde tot een einde gekomen lang voordat ik mijn
positie aangaf, de profeten zoals beloofd waren profeten voor de mensheid en voor zijn tijd op
Aarde, welke belofte allang vervuld is in de vorige eeuw.
Mijn taak en missie is het begeleiden en onderrichten van de mens zodat hij zich uiteindelijk met
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de rest van de creaties van de Schepper kan verenigen in het universum.
Onze taken als profeet van de mensen en als boodschappers van het universum zijn duidelijk
verschillend en behelzen verschillende voorwaarden en doelstellingen. De profeten van de
mensen hebben nooit gesproken over het samenkomen van de mensheid met de universele
gemeenschap, omdat dit niet tot hun vastgestelde taken behoorden. Ook al waren ze zich bewust
van het bestaan van beide dimensies, de mensheid was op dat punt nog niet klaar voor zo’n
transformatie en deze kennis.
Nu dat de mensheid klaar is, is het onze heldere taak en plicht als universele boodschappers met
volledige kennis van de werking van het universum en zijn gemeenschap, om mensen te
begeleiden door dit smalle kanaal, vol van mogelijkheden die fout kunnen gaan, en zij zijn: iemand
om het universum te ontsluiten voor de mensheid en de andere om de mens te begeleiden bij de
interactie tussen mensen en de universele gemeenschap.
Het is onze taak als universele boodschappers om de mens voor te bereiden op eenwording op
een goed geordende en correcte manier ook al begrijpen niet alle mensen dit eerste stadium.
Daarom zijn we begonnen met het herstellen van fouten in wetenschappelijke boeken, die al
eerder zijn uitgebracht, en nu zijn we klaar om je mee te nemen naar de universele gemeenschap.
Maar het universum is een vredige plek en er is geen plaats voor geweld en oorlog.
Dus moeten de landen op Aarde eerst onderlinge vrede bereiken en dan pas kunnen ze de
universele gemeenschap binnen gaan als volwassen mensen.
Dit is de verantwoordelijkheid die ik geaccepteerd heb in mijn ziel. Mijn stoffelijk lichaam heeft
geen betekenis voor mij, want mijn wens en gedachten zullen over gedragen worden. Vrede op
Aarde zal een realiteit worden binnenkort en als het nodig is hebben wij de kennis en de macht om
dit door te voeren mochten de wereldleiders en religies de kracht van onze intentie willen zien.
Diegenen die eerst willen zien en dan geloven zullen dan ook de pijn die hiermee gepaard gaat
moeten verdragen.
De profeet van de mensen is er voor het begeleiden van aardse wezens en aardse kennis, maar
zoals het de taak is van een universele profeet, is mijn taak de eenwording van alle rassen in het
universum.
Als universele profeten, zijn wij meer geïnformeerd over de gehele structuur van de werking van
het universum en universele co-existentie en als bewakers is het onze taak om ervoor te zorgen
dat alle creaties van de Schepper bediend worden en ze allemaal hetzelfde niveau van inzicht
bereiken wat betreft de schepping en wetenschap, zodat het ene ras het andere niet meer kan
misbruiken door gebrek aan kennis.
Dus ben ik begonnen met de ware basis scholing van de echte wetenschap, te zijner tijd en ook nu
al ben ik begonnen om te onderrichten over de ziel en wat het correcte gedrag van de mens is in
de universele gemeenschap omdat we de mens voorbereiden voor dit grootse evenement
wanneer hij zijn vleugels zal spreiden en in de ruimte buiten de Aarde en in het universum zal
vertoeven samen met de rest van de universele gemeenschap.
Sommige onder de mensen die open hebben gestaan voor deze boodschap hebben het al
begrepen en zijn begonnen zich correct te gedragen zodat in de toekomst hun gedrag in het
universum gepast zal zijn.
De beloofde dag des oordeels is een zaak van ieders dagelijks gedrag en de gevolgen van het
evenwicht van de zielen, die beïnvloed worden door hun houding ten opzichte van het stoffelijke.
In de aardse religies uit het verleden, werd de dag des oordeels gezien als de ultieme tijd en in
werkelijkheid de tijd om te vertrekken, afscheiding van de ziel van zijn lichaam, of de tijd van de
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stoffelijke dood, terwijl in werkelijkheid het enige overgebleven punt voor de ziel op het tijdstip van
de dood is om zijn positie te vinden ten opzichte van het fysieke gedrag van zijn contralichaam
gedurende zijn stoffelijke leven in het rijk van andere entiteiten in het universum.
Dus diegenen die zich correct gedragen hebben en meer zegeningen hebben ontvangen of delen
van andermans ziel zullen een hogere positie hebben en sterkere velden die hun in staat zullen
stellen om via zijn ziel te communiceren met hogere niveaus en meer effectievere zielen die in de
rest van de universele gemeenschap dienen.
Als je iemand je zegen geeft, geef je een deel van je eigen bestaan, omdat zegeningen
voortkomen uit gedachten en gedachten bestaan uit energie.
Dus er zal geen hel noch hemel zijn, maar een duidelijke post waar iemands ziel gesetteld zal
worden om zo te kunnen dienen in de universele orde.
Dat is waarom wij een gebed opzeggen voor onze ouders als ze overlijden, om hun ziel te
begeleiden naar hogere sferen dan toen ze nog op aarde waren, daar het bestaan van de ziel
geen tijd kent en dimensie en hun ziel een deel van onze ziel kan opvangen door middel van onze
gebeden.
Dit is zoals een geboorte van een kind uit een moeder, waar het kind, geboren uit een moeder uit
een sloppenwijk zal leven met dezelfde soort mensen en een kind geboren in een paleis zal in een
soortgelijke gemeenschap leven met edelen in het aardse leven.
Om van de ene maatschappij naar de andere te gaan is nog steeds mogelijk in het rijk van de ziel,
omdat men genoeg zegeningen kan krijgen van anderen door de mensheid te dienen, zodat als
men sterft, de ziel van de mens die andere gediend heeft in een sloppenwijk, diegene kan en zal
dan ook een hogere positie hebben dan de zielen van alle prinsen en koningen, in de zondige
paleizen van alle koninkrijken op aarde, bij elkaar.
Mijn missie is dus duidelijk, en dat is dus niet om verdeeldheid te creëren onder de mensen omdat
ze dat zelf al genoeg gedaan hebben, maar om voor te bereiden en condities te scheppen
waardoor de mens eerdaags aan de universele gemeenschap kan deelnemen voor de laatste keer,
op een ordelijke en correcte manier met gepast gedrag en kennis.
Gezegend zijn die zielen die begrijpen, bevatten en die deel zullen zijn van de vreedzame
universele gemeenschap voor het creëren van meer vrede in het universum en niet een mindere
vrede voor alleen maar op deze planeet.
Is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.
Het origineel is geschreven in februari en afgerond op 23 maart 2013 AD
Plaats a.u.b. geen reacties op deze link omdat deze niet gepubliceerd zal worden, stuur al je
commentaren op het ondertekenen van het Wereld Vredesverdrag via deze entry.
Deel deze kennis a.u.b. met de rest van de mensheid
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