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- 

  

  

Voorwoord 

  

Spreuken zijn als parels in de zee. 

Spreuken zijn als bloemen in een tuin. 

  

De zoekende vind, en de schrijver schept. 

Een klein boekje vol spreuken. 

Laat verwondering toe in het hart, 

en schenk de ziel zijn dorst naar wijsheid. 

Dit boekje is opgedragen aan hen 

die zoekende zijn in de woestijn. 

Mogen zij ooit vinden waar zij naar zoeken. 

  

Een vogel vliegt, 

zonder begin, zonder eind 

- 

Een boom zonder doel, 

kent toch nut. 

- 

De reis naar de hel, 

kent de tussenstop van de onderwereld. 

- 

De reis naar de hemel, 

is onderweg langs het paradijs. 

- 

Al jong leert men 

de dagen te vullen met daden, 

voorafgebeeld in kunstwerk als draden. 

- 

Een sater beloofd plezier met sterk water 

maar het ongenoegen komt later. 

- 

Zon en maan, 

vechten voor een baan 

om als hoogste aan de hemel te mogen staan. 

- 



Het bewustzijn kent geen zonde, 

Maar voelt wel het gevolg, de wonde. 

- 

Een pijl met een richting, 

vergemakkelijkt de weg van ondervinding. 

-- 

Het lot met snelle paarden, 

doet de levensreis sneller aanvaarden. 

-- 

Duistere lucht, 

veroorzaakt hemels rucht 

-- 

kastelen in de lucht 

worden verkozen boven huizen op de grond 

Tot er verteld werd hoe het er voor stond. 

-- 

Een levenslot in slavernij gebonden, 

wordt verkocht tegen een gunstig bod. 

-- 

Een beet in het hart, 

veroorzaakt een gemoed dat verhard. 

-- 

Zoals planten zich keren naar de zon, 

Zo keren mensen zich richting kennis. 

-- 

Het hoofd erkent hierarchie, 

Het hart kent lotgenoten. 

-- 

Als elke zandkorrel een letter zou zijn, 

Hoeveel verhalen staan er opgetekend in de nederige grond. 

-- 

Als elke regendruppel een plant voedt, 

Hoe efficient zou een wolk dan zijn. 

-- 

Als aandelen in de zon te koop zouden zijn, 

Aan wie zou zij haar stralen dan schenken. 

-- 

Wij stelen het vuur van de goden, 

Maar het voedsel stelen wij van de aarde. 

-- 

Een kind verwekken, 

is al zorg voor de aandeelhouders. 

-- 

Sterven voldoet ook 

de laatse hypotheek. 

-- 



Water is doeltreffend, 

Immers het stroomt altijd naar beneden. 

-- 

Ook al woont een monnik in de woestijn, 

Hij kent een bron van levend water. 

-- 

Daden liegen niet, 

maar woorden verhullen 

wat ogen niet zien. 

-- 

Als wat onnoembaar een naam krijgt, 

is er een eigenaar die het zijn eigendom noemt. 

-- 

Op het schaakbord, 

zijn in het verleden vele veldslagen gevoerd, 

Maar de verliezer leed geen schade. 

------------------- 

-- 

De weg wordt makkelijker 

door de vele voetstappen 

van hen die voorgingen 

-- 

Het licht spreekt tot 

de duisternis over wat 

zichtbaar wordt. 

-- 

Zoals de zon opkomt, 

verschijnt het levenslicht 

-- 

kennis over kunde 

schenkt herhaling 

-- 

Levenswijsheid is 

te koop door ondervinding 

-- 

De aarde schenkt ons voedsel 

en is de grond van het bestaan 

-- 

de engelen van de aarde 

paarden met de goden der hemelen 

en schonken kinderen die reisden 

tot aan de sterren. 

-- 

Zand schept intelligentie door 

elektronen. 

Aarde schept intelligentie door 



levenskracht. 

-- 

De hemel is het voorportaal voor verre streken. 

die reiken tot onzichtbare regionen 

-- 

schepen die varen op de wateren der ruimte, 

Zijn als dieren die door vleugels gedragen 

reizen naar licht en voeding. 

-- 

De mensheid heeft vrienden, 

zichtbaar als engelen en heiligen. 

Met een boodschap van liefde. 

-- 

Engelen die vallen, 

Zijn als mensen op zoek naar liefde, 

en offers brengen om genegenheid te vinden. 

-- 

Wateren zijn als beweeglijk zonder bron 

Luchten zijn als doorschijnbaar zonder doel 

. Mensen zijn als doelmatig zonder rede. 

-- 

De weg kent vele splitsingen, 

maar de juiste weg kent maar een spoor. 

-- 

Waar vele mensen lopen, 

is voordeel makkelijk verkrijgbaar. 

Waar velen ons voorgingen, 

is de buit al verdeeld en doorgegeven. 

-- 

Wijsheid schenkt het leven zingeving. 

Goedheid schenkt het leven waardering. 

Intentie is het doel dat ongeweten de paden 

een voetspoor geeft met vrede en licht. 

-- 

Het licht is als een gesprek van 

energie met ruimte om gevuld te mogen worden. 

-- 

Schenk het leven om leven te verkrijgen 

Schenk boosheid om boosheid te zien verschijnen. 

Schenk voordeel en voordeel begint te groeien. 

-- 

Drank is oorzaak van fouten 

Voedsel is oorzaak van grote daden 

Gebed geeft richting aan de wereld 

-- 

De lucht reist in dagen 



naar verre streken 

Het water stroomt in weken 

van bron tot bron. 

Het licht reist in uren 

van sterren tot planeten. 

-- 

een leven kent tijden 

van geluk, maar ook 

dagen van leed. 

Moge die dagen korter zijn 

dan de tijden. 

-- 

een heerser is bang voor 

verval, verderf, minachting. 

Een heilige is bang voor, 

zonde, misdaad en hoonachting. 

Een wijze is bang voor, 

domheid, het lot en oorlog. 

-- 

Wanneer een mens een vriend vindt, 

is een tijd van geluk gevonden. 

Wanneer een mens een vijand vindt, 

is geen land te klein om oorlog te vinden 

-- 

Hoge bomen, zijn het best voor 

produkten van kunst tot het haardvuur 

Lage bomen, krom en geknoest, 

dienen alleen om het woud verlichting 

te schenken. 

-- 

Een steen van kostbare waarde, 

kent vele bewonderaars. 

een steen zonder schoonheid 

is als vulling van pad tot grens. 

-- 

engelen spreken tot ons, 

door geluid van dieren tot 

verschijnsel van goede mensen. 

Maar achting voor hen komt door 

eigen ervaring. 

-- 

De achting van goede mensen, 

is voor hen die de wet en regels eren. 

-- 

De achting voor hen die oorlog wensen, 

is voor hen die wapens maken, tactieken 



bedenken. 

-- 

een korrel in de aarde, vindt zichzelf 

door aan het oppervlak licht te vangen. 

Een korrel in de hemel, vindt zichzelf 

door het duister dat licht schenkt aan 

de sterren. 

-- 

Een weg zonder richting, 

is als een mens zonder voetsporen. 

Een weg naar de hemel, 

begint bij die blauwe koepel 

die vele geheimen bewaart. 

-- 

Energie in de hemel, 

is als licht dat men aan die hemelbol 

ziet hangen. 

Energie op aarde, 

wordt omfloerst door rook en slechte geuren. 

-- 

Moge de aarde, draaiend tot vrede komen. 

Moge de sterren, zichtbaar tot vrede schijnen. 

Moge de kleinen overal, aandacht schenken aan het kleine. 

Moge de groten, waarook, bijdragen aan het grote. 

-- 

  

Geld is als zout dat in de aardkorst 

te vinden is voor hen die diep graven. 

Geld is als middel wat een doel zijn waarde geeft. 

Geld is als een doel dat alle middelen erkent. 

-- 

Waar een dag voorbijgaat, 

is een dag in mindering gebracht op het leven. 

Waar een nacht in slaap wordt voortgedreven, 

is als een nacht dat een nacht extra schenkt in 

de levensnacht. 

-- 

Waar een licht waarde schenkt aan betekenis. 

Waar een vorm waarde schenkt aan nut. 

Daar is een vorm in licht gevangen 

een betekenis voor het nut. 

-- 

Schenk leven aan goedheid. 

En het goede komt tot leven. 

-- 

Schenk het voordeel aan hen die ernaar zoeken. 



Schenk het heil aan hen die ernaar zoeken. 

Schenk rijkdom aan hen die ernaar zoeken. 

Vrede verschijnt voor hen die ernaar zoeken. 

-- 

Een jong leven is als een oude dag. 

Een oude dag is als een nieuwe dag. 

-- 

Dagen die voorbijgaan zonder betekenis. 

Zijn dagen die hun einde wensen. 

-- 

Dagen die de hoogste bedoeling vinden, 

wensen langere dagen dan mogelijk zijn. 

-- 

Een computerprogramma wordt door opdrachten 

geboren. 

Een heldenleven wordt door spreuken gevangen. 

-- 

Een computerprogramma is als een opdracht 

dat herhaalt zonder bewustzijn wordt gedreven. 

Een heiligenleven is als een bewustzijn dat 

zonder gedachten is verschenen. 

-- 

Als het leven en het bestaan 

is als een markt waarop gehandeld wordt. 

Dan is de schoonheid en rijkdom 

voor hen die de prijs geven. 

is als een doel en middel tot voortleven 

is de schoonheid om als voorbeeld te dienen. 

en de rijkdom om de samenleving in stand te houden. 

-- 

Zoals mensen armen hebben om voedsel en beschutting 

te vinden. 

Zo heeft een land de arm der wet die misdaad bestraft, 

en de arm die ieder voedsel en huis schenkt. 

--- 

  

iedereen vindt voedsel, iedereen vind drinken. 

De rijken tellen veel neer voor een brood versierd met goud. 

Maar de armen eten brood zonder metaal. 

--- 

Iedereen is als een mier die voor de hoop arbeid pleegt. 

Maar hen die bouwen aan een berg met eeuwigheidswaarde 

zijn tot in de verre toekomst bekend met hun bouwsels. 

--- 

mensen stellen hun ervaringen ter schrift. 

de ervaringen die bewondering vinden blijven bewaard. 



--- 

Goden geven torens en dure projecten. 

Maar de mens is middel tot verwerkelijking. 

--- 

Engelen die hun intentie kwijt raken. 

Zijn als wezens die opgaan in het eeuwige. 

--- 

Engelen zonder vrije wil, 

volgen de hoogste wil die er is. Zonder voorkennis, 

Zonder reden. 

--- 

Heiligen door gebed worden ze geboren. 

Heiligen door gebed vinden ze hun doel. 

Heiligen door gebed vinden zij een vriend of vriendin. 

Heiligen door gebed, is goud voor hen zonder waarde. 

Heiligen door gebed, hun onderwijzing is van ondoorgrondelijke 

aard. 

--- 

mensen die hun wil kwijtraken. 

Zijn als schepen die hun roer wenden. 

Mensen zonder eigen wil, 

Wie kent hun wegen, immers niet op menselijk wil gesteld. 

--- 

Mensen die zien wat gebeurt, 

Mensen die gaan zonder daad, zonder gedachte. 

Wie kent hun bron, als zij zelf zonder bron zijn. 

--- 

Mensen vinden hun doel, als zij streven, 

Maar als een schip het land ziet, wend zij haar roer, 

en vaart de volgende bestemming tegemoet. 

--- 

Wezens die zien en niet handelen. 

Als water stromen zonder eigen richting 

Maar de wil van de bedding volgen. 

Een hogere wil is als wind die de schepen 

naar hun bestemming drijft. 

Een hogere wil die zonder vorm vorm geeft. 

Een hogere wil die zonder geluid het 

ene geluid vormt. 

Een hogere wil die door engelen wordt gedeeld. 

Een hogere wil die door grote krachten bij 

een wordt gehouden, 

--- 

  

Donkere mensen zijn geen kenmerk van zwarte kunsten. 

evenals witte mensen geen kenmerk zijn van witte magie. 



Maar zwarte kunsten en witte magie strijden om de eer 

om de wereld te vullen met goede of slechte daden. 

--- 

Zoals roofdieren door instinct hun doel krijgen. 

Zo is het de mens om door het denken tot een doel te komen. 

--- 

Zoals planten groeien naar de zon en het voedsel. 

Zo groeien mensen naar genegenheid en vriendschap. 

--- 

Een edelsteen kent vele mogelijke eigenaren. 

Maar het is er altijd een die haar kan bezitten. 

--- 

Goud is als een metaal met vele functies. 

Maar schoonheid is de eerste die gevolgd wordt door vele. 

--- 

Edelstenen zijn als schitteringen van de natuur. 

die intelligente wezens versteld doet staan. 

--- 

Wegen die worden getreden door vele mensen, 

worden meer gelopen dan andere. 

--- 

Een weg door wildernis, 

behoeft een sterke wil, of veel kunde. 

--- 

Waar de hemel haar kleur verdwijnt, 

Daar is de schade aan mens en wezen binnen korte tijd. 

--- 

Een weg die door de hemelen gaat, 

begint te wijzen naar de hemelbol. 

--- 

Zijn er wezens zonder genade van goede intenties. 

Dan is er een oorlog op handen die geen slachtoffers vrij laat 

gaan 

--- 

een weg in de lucht, kent haar zwakke punten. 

Maar als de lucht vervuilt is de weg veel bereisd. 

--- 

Zijn er wezens slimmer als de mens. 

Mensen die bewijs zullen zoeken, vinden 

als zij er goede bedoelingen mee hebben. 

Mensen die kwalijke zaken zoeken, vinden 

slechts hun verdorven toekomstbeelden. 

--- 

Het licht op een punt verboden, 

schenkt zichzelf op een ander punt. 

Het geluk op een moment verpest, 



Creert zichzelf op een ander moment. 

--- 

De mens kent zijn oorsprong, maar 

niet met woorden. 

--- 

De mens kent zijn doel, maar 

niet met beelden. 

--- 

------------------------ 

Met licht zoeken naar 

een weg in de tijd. 

Is als een watervis op het 

droge laten zoeken naar water. 

--- 

Met geluid een weg 

zoeken door het water. 

Is als een weg maken 

die door het zand 

bedding maakt voor water. 

--- 

De mens bestaat uit kleine delen. 

Des te kleiner je kan afmeten. 

Des te groter de kans dat je 

vernietigt wat je afmeet. 

--- 

Een klein onderdeel van de kosmos, 

kan grote veranderingen in gang zetten. 

Zoals een koning als eenling het 

land kan vormen naar zijn wil. 

--- 

Zijn mensen zonder bewustzijn, 

dan zal oorlog en geweld groeien. 

Zijn mensen met bewustzijn, 

dan zal vrede volgen en voorspoed 

een plaats krijgen in de samenleving. 

--- 

Een kans op de loterijprijs. 

Is als meespelen met een kostprijs 

die onzichtbaar wordt geind. 

die anderen zullen dragen. 

--- 

  

Kennis schept verantwoordelijkheid 

kunde schept mogelijkheden 

--- 

Ieder kiest het goede, 



Maar heeft een ander besef ervan 

--- 

woorden stichten landen 

woorden vernietigen werelden 

--- 

symbolen zonder taal 

zijn eeuwig zolang zij zichtbaar zijn 

schoonheid schept kansen 

die onbenut toch voordeel dragen. 

--- 

inkt schenkt betekenis aan papier. 

Zoals de mens betekenis schenkt aan de wereld. 

--- 

een leven wordt geboren wanneer 

een leven is verloren. 

--- 

straf en beloning zijn oorzaak 

voor groei en verderf. 

--- 

Zoals de tijd afmeetbaar is in symbolen 

Zo is de ruimte afmeetbaar in cijfers. 

Zo is wat aanwezig is kenbaar door woorden. 

Maar de bron van benoeming is een symbool met 

enkel een betekenis. 

--- 

Door wijsheid komt men tot levenservaring, 

door kennis komt men tot wetenschap, 

door keuzes komt men tot cultuur. 

door daden komt met tot roem of rucht. 

--- 

Hogere machten worden erkend door hen 

die hun dienaren zijn. 

De goede door god. 

de kwade door demonen. 

Hogere machten zijn bron van bovennatuurlijke zaken 

--- 

het leven zegt te ontstaan door liefde. 

het leven brengt uit liefde leven voort. 

--- 

geld schept verdeeldheid 

en geeft de ene voorkeur boven het andere. 

--- 

Zonder geld, geen oorlog geen ruzie. 

Zonder liefde, geen vrede, geen veiligheid. 

--- 

De wetenschap ontstaat door haar bron 



de werkelijkheid te bestuderen. 

te vatten in beelden en woorden. 

--- 

een aandeel in arbeid is als 

een aandeel die voedsel en beschutting geeft 

--- 

Een rijke die zijn vermogen wegschenkt 

is als een deugdzame mens die zijn omgeving 

vriendschap en wijsheid schenkt. 

--- 

Boven liefde is wijsheid, 

Boven wijsheid is deugd, 

Boven deugd, is toewijding 

aan het eeuwige, het hoogste. 

--- 

--- deel - --- 

  

De ochtend begint met een taak 

en eindigt met tevredenheid. 

--- 

toegepaste kennis is kunde 

kunde in uitvoering is ervaring 

ervaring leidt tot besef van goed en kwaad. 

besef leidt tot wijsheid 

wijsheid leidt tot welvaart en geluk. 

aan welvaart en geluk 

meet je een intelligente soort af. 

--- 

symbolen schenken communicatie betekenis 

woorden schenken een boodschap vorm. 

een boodschap heeft een betekenis en een doel. 

een boodschap brengt intentie tot leven. 

Een intentie is een bedoeling of een gewenst gevolg. 

Maar intentie groeit als een boom. 

Intentie bekent de bedoeling als zij vrucht draagt. 

--- 

bij een geboorte is de vader de ziel. 

bij een geboorte is de moeder de geest. 

Maar beiden leiden tot een menselijk leven. 

Wanneer de ziel en geest overeenkomen 

is het leven gericht op het ene. 

--- 

Zoals de digitale wereld wordt gevormd door 

eenzijdige codes, die onvertaald een mysterie blijven. 

Zo is de natuurlijke wereld een code die 

door viervoudige letters tot leven komt in 



ieder lichaam dat tot geboorte komt. 

Een viervoudige lettercode die als een boodschap 

in het leven geschreven staat. 

--- 

Magie is de geest rust geven en richten op 

een element. 

Meditatie is de ziel rust geven en richten 

op de ene werkelijkheid. 

Gebed is de weg tot leven brengen door 

hogere machten om raad te vragen. 

--- 

arbeid is ten dienste van de samenleving 

en de waarde ervan vormt de gunst om te 

genieten van de voortbrengselen van de samenleving. 

--- 

Muziek is als een boodschap 

die door klanken de vorm bepaalt, 

en door de spelers de betekenis. 

De boodschap die vorm krijgt en 

een indruk achterlaat van de bedoeling. 

--- 

Een president volgt op een koningschap, 

Een koning die zijn waarde verliest wordt 

van zijn plaats geduwd. 

Een president die zijn waarde verliest, 

Mag zijn plaats geven aan diegene 

die het volk verkiest. 

--- 

Een koninkrijk is als een 

lichaam met de heerser die de richting 

bepaalt en de hersenen op het onderwerp 

van beleving richt. 

--- 

-- deel - --- 

  

Een boodschap begint 

met een doel. 

Daarna is de bedoeling 

in symbolen vervat. 

symbolen die door overdracht 

de gewenste gevolgen creert. 

--- 

In de toekomst zijn 

wij allen geschiedenis. 

In het verleden hadden 

wij altijd beter kunnen doen. 



--- 

In het leven zoeken 

wij de vruchten die ons genot of geluk schenken 

Zoals een rijke in zijn tuin zoekt naar 

bloemen of vruchten. 

--- 

Zoals in de computer onderdelen samenwerken 

voor een taak die in zijn handen effect krijgt. 

Zo is in een mens, de organen en onderdelen 

die als in vanzelf de functies verdelen. 

Ten einde onze wereld vorm te geven. 

--- 

Een symbool is een betekenis die in meerdere 

representaties hetzelfde doel hebben. 

Een symbool is een boodschap die in 

meerdere representaties hetzelfde betekent. 

Maar een symbool wordt geboren door de nood 

een boodschap vorm te geven. 

--- 

taal bestaat uit symbolen 

mensen bestaan uit elementen 

elementen zijn door symbolen vorm te geven 

een symbool wordt door gebruik een betekenis gegeven 

mensen krijgen door hun waarde in gebruik betekenis. 

De taal die werkelijkheden vorm geeft. 

--- 

Zoals water door vorm gevangen tot bruikbaarheid is 

Zo is licht door de vorm gevangen tot betekenis. 

--- 

  

een oorlog wordt gewonnen door hen 

die weinig waarde geven aan zij die vechten. 

--- 

Ruzie begint waar men 

elkaar niet hoort. 

--- 

De onderwereld kent vele bewoners, 

Maar geen die hun voeten op de aarde hebben. 

--- 

De aarde schenkt waarde aan 

vele stenen, maar pas na lange tijd. 

--- 

Een dag begint met licht 

Een dag eindigt met licht 

--- 

Een leven heeft pas waarde, 



Als anderen het waardevol vinden. 

  

--- 

Het doel van tevreden 

is algemene vrede 

--- 

bewustzijn, 

schept bewustzijn. 

--- 

Licht schenkt waarde 

aan wat gezien mag worden. 

--- 

dromen geven de tijd 

een waarde van begrip 

--- 

De tijd haalt ieder 

wezen in, zelfs zichzelf. 

--- 

tijd reizen, 

het verleden is geweest, 

De toekomst kent met niet. 

--- 

Voedsel, 

in tijden van nood, 

smaakt alles zoet, 

In goede tijden, 

is elk voedsel niet goed genoeg. 

--- 

De hemel komt men binnen, 

Met een plaatsbewijs gekocht 

van hen die er al zijn. 

--- 

een goed leven, 

kent een waarde 

die groter is als leven zelf. 

--- 

Een tijd wordt 

door kenmerken bepaald. 

door kenmerken beschreven. 

door ervaring gegrond. 

--- 

Een robot is succesvol, 

Als het zijn meester voorbijstreeft 

--- 

Een intelligentie 

kent zijn grond in opvoeding 



en in studie. 

--- 

Alle wezens op aarde, 

kennen die bron, 

van Moedergodin Gaia. 

--- 

Leeuwen zoeken naar prooi 

Slechte mensen zoeken naar voordeel. 

--- 

Rijkdom is een last 

die velen willen dragen. 

--- 

Macht is een gunst 

waar velen naar streven. 

--- 

deugd is een genade, 

die weinig mensen kennen. 

--- 

  

Spreken is woorden vinden, 

voor datgene wat woordeloos is. 

--- 

Kent men het pad van anderen, 

Dan kennen anderen jouw pad. 

--- 

Religie, 

is een verbinding 

met wat niet gezien, 

toch regeert. 

Een koninkrijk kent een koning. 

Een land kent zijn heerser. 

Maar goedheid kent geen eigenaar. 

--- 

Wijsheid schenkt zijn vrucht 

aan hen die naarstig zoeken. 

--- 

vrijheid wordt overtroffen 

door persoonlijk geluk 

--- 

Geld kent een eigenaar, 

Goud kent een bezitter, 

Maar waarde wordt gevormd door licht. 

--- 

Als spreken zilver is, 

zwijgen goud, 

Wat is dan van waarde zonder vorm. 



--- 

Machtig, 

is wat overwonnen is. 

Beroemd, 

is wat vergeten is. 

Gevonden, 

is wat verloren is. 

--- 

Wanneer zand, 

de waarde van goud heeft, 

Zijn er vele rijke mensen. 

--- 

Opvoeding is 

niet onderwijzen wat waarde heeft, 

Maar onderwijzen wat waardevol is. 

--- 

Vechten schenkt waarde 

aan wat overwonnen is. 

--- 

Vrede schenkt waarde, 

aan wat gelukkig is. 

--- 

Voldoening, 

is het doel van werken. 

--- 

Leed, 

is het gevolg van 

eigenbelang. 

--- 

Pijn, 

is gezondheid in conflict 

met de werkelijkheid. 

--- 

Geluk, 

wordt geschonken, 

door deugd en wijsheid. 

--- 

Ethiek, 

de top is deugd, 

De onderkant is meedogenloos. 

--- 

De hemel, 

is voor hen die de goede strijd streden, 

is voor hen die een levenstaak volbrachten, 

is voor hen die plicht kenden en herkenden. 

is voor hen die meer goedheid dan schade hebben gedaan. 



--- 

Als kinderen onderwezen worden, 

Leer hen goedheid als keuze, 

Leer hen wijsheid als bron, 

Leer hen kennis om goedheid te schragen, 

Leer hen, wat waarde betekent, 

En schenk hen vrijheid om hun lot te onderzoeken. 

--- 

Een land zonder koning, kent een heerser. 

Een bedrijf zonder directeur, kent een leidinggevende. 

Een gezin zonder vader, kent een ouder. 

Maar een mens zonder ziel, is er niet. 

--- 

Pijn is voor velen, 

de grens die gedrag aanvaardbaar houdt. 

Leed is voor velen, 

de beperking die een mens aan het lot gebonden houdt. 

Gezondheid is voor velen, 

Een last die ze dragen, naarmate de dagen tellen. 

--- 

Tijdelijk kent geen tijd. 

Werkelijkheid kent geen werk. 

De grens is de benoeming die alleen 

waarde heeft voor hen die de woorden kennen. 

--- 

De taal, is de motor voor alle strijd en streven. 

De taal, is de factor die oorlogen begint. 

De taal, is de reden om vrede te bewerkstelligen. 

De taal, is oorzaak van genot en geluk. 

De taal, schept nieuwe talen, met nieuwe woorden. 

De taal, schenkt een nieuwe kans om beschavingen te vormen, 

Met de kracht van woorden die nog geen verleden kennen. 

--- 

Instinct is voor vechten of vluchten de beste mogelijkheid. 

Intuitie is voor advies en feedback de beste raadgever. 

Gewaarzijn is voor leven de beste eigenaar. 

Een leven zonder die drie, is vergeefs geleefd. 

--- 

Wanneer de tijd eindigt, 

kent geen leven meer het besef, 

dat leven, waarneming bevat. 

--- 

Als elke druppel water, 

het verschil is van 

paradijs of woestijn, 

Hoe zuiver is water, 



Hoe zuiver is het paradijs. 

--- 

analogica, Alles heeft een bepaalde waarde, 

Wat boven een bepaalde grens komt, wordt zichtbaar in het 

bewustzijn. 

--- 

Het goede, heeft geen vijanden, immers het vecht niet 

en heeft geen conflict. 

--- 

In de samenleving, als iets een hogere waarde krijgt, 

krijgt het een invulling door een of meerdere individuen. 

--- 

Een mening die minachting of haat uitdrukt, 

krijgt een tegenkracht met dezelfe intensiteit. 

--- 

Als mensen voor het goede hebben gevochten, 

Krijgen ze een beloning. 

--- 

Vrede is in de samenleving, 

tevreden is in het individu. 

--- 

genot is tijdelijk, 

geluk is duurzaam en langdurend. 

--- 

wijsheid is kennis over het leven. 

--- 

kennis is kunde vertaald in woorden. 

--- 

Een gemeenschappelijk doel, 

verbindt de mensen. 

--- 

Een hoger doel, 

streeft voorbij het persoonlijk nut. 

streeft voorbij de gezondheid. 

--- 

Een hogere macht, 

laat zich niet dwingen, 

toont zijn gelaat zoals hij wil. 

--- 

Filantropie vanuit lotsbestemming, 

Filantropie vanuit liefdadigheid. 

Filantropie vanuit eigenbelang. 

De daad telt als de waarde die het vertegenwoordigt. 

--- 

zonder eigenbelang, 

kent een belang dat ongenoemd is. 



kent een belang dat geen eigen rijkdom, of macht dient. 

--- 

In het leven wordt men geoordeeld naar zijn intenties. 

Zijn ze goedaardig, dan groeit men, 

Zijn ze kwaadaardig, dan zal men tegenslag verkrijgen. 

Maar beide goed en kwaad, hebben een plaats in de wereld. 

--- 

sneller dan het licht, 

is bewustzijn. 

--- 

eerlijk zijn 

een deugd die vruchten geeft 

--- 

de mens is van aarde en water, 

maar de maker legt zijn kunde erin 

--- 

het woordloze wordt niet gesproken 

het onzichtbare wordt niet gezien, 

Maar wat gesproken wordt, wordt gehoord. 

Wat licht geeft wordt gezien. 

--- 

de amerikaanse droom, 

succes en roem voor hen die hard werken. 

--- 

de falende wet, 

geldt niet voor machthebbers. 

De rechtvaardige wet, 

heerst over iedereen. 

--- 

Jacobus, 

werd geoordeeld na eigen vraag, 

en werd vrijgesproken. 

--- 

Petronius, 

vroeg een taak, 

en reist door de ruimte, 

om wezens te redden die 

gevaar en leed verdragen. 

--- 

Een donsveer, 

Als teken van goed gedrag, 

Als teken van vriendschap, 

van onzichtbare machten. 

--- 

Een graancirkel, 

een teken van universele 



samenwerking. 

--- 

--------------------------------- 

  

Als geld centraal waarde krijgt, 

zijn er vermogenden die het op eisen. 

Als geld decentraal zijn waarde verwerft, 

dan is de wereld in harmonie. 

--- 

als een materiaal van grote waarde, 

de waarde van een ruilmiddel vertegenwoordigt, 

Dan is de macht die door gevecht alles overwint, 

de eigenaar van dat ruilmiddel en zijn er ongelijke verhoudingen. 

--- 

het volk wordt onderwezen, 

door spreekwoord en gezegde. 

door educatie en praktijk. 

door kennis en verhaalde geschiedenis. 

door wijsheid en grote namen. 

--- 

Met een boot een rivier oversteken. 

Doet men na beraad over stromingen. 

Maar velen springen in de boot, 

en laten zich meevoeren. 

--- 

Een ruilmiddel verkrijgt zijn waarde 

door hen die er waarde aan hechten. 

Een ruilmiddel verliest zijn waarde, 

als de bevolking er geen toegang toe heeft. 

--- 

vechten voor het leven, 

doet men als men belang hecht aan leven. 

Van vriend, familie, nageslacht. 

--- 

Vrede sluiten doet men, 

Als men waarde hecht aan een goede samenleving. 

Als men waarde hecht aan een samenleving in vrede. 

Als gevaar een positief antwoord krijgt. 

Als gevaar bij wet wordt begrensd. 

--- 

Reden voor haat, 

iemand die dicht bij staat, die onterecht wordt bejegend. 

iemand die achteloos met woorden strooit en de betekenis niet 

erkent. 

iemand die gezondheid en status schade aandoet. 

Maar haat is geen antwoord dat oplossing biedt. 



Maar haat is een vraag naar meer haat en schenkt geen gemoedsrust. 

--- 

wijsheid verkrijgt waarde 

als men op het juiste moment, 

de levensles kan beschrijven, 

waarna mens en wezen worden gered of gewezen 

op een beter levenspad. 

--- 

oorlog is een taak voor hen die wapens dragen, 

vrede is een taak voor hen die geluk en voorspoed waarde gunnen. 

--- 

  

Criminaliteit kan men terugdringen 

door schulden kwijt te schelden 

en mensen toegang te geven tot 

eerlijk voedsel en behuizing. 

--- 

door het volk te onderwijzen 

over wet, regel, plicht en respect. 

--- 

Een religie wint aan volgelingen 

als de maatschappij geen voordeel meer biedt. 

--- 

als leed en tegenspoed niet met eigen middelen 

kunnen worden gelenigd. 

--- 

als voorbeeld goed doet volgen 

--- 

Als de ruimte gevuld is met wezens, 

dan zullen zij ons benaderen als 

wij onze opvoeding hebben gehad. 

Om gevaar en geweld niet tot ruis in communicatie 

te laten zijn. 

--- 

streven naar genot, 

is een zoektocht naar verloren geluk. 

streven naar geluk, 

is een tocht die herkenning geeft. 

--- 

-------------------------------------------------- 

  

De zee doet mensen varen, 

het land doet mensen reizen, 

De ruimte doet mensen vliegen. 

De bestemming ligt in het onkenbare. 

De bestemming ligt in het nieuwe onbekende. 



De bestemming is een droom die bij nadering vorm krijgt. 

De bestemming is een zoektocht die woorden vindt. 

--- 

Zolang de pen het papier raakt 

wordt het verhaal geschreven, 

Als de pen het papier verlaat, 

is er geen boodschap die vorm krijgt. 

--- 

Als mens en leven een woord zijn, 

Hoeveel woorden vormen een verhaal. 

Hoeveel woorden vormen een boodschap. 

Als mens en leven in ordening een doel vindt, 

Dan zijn woord en leven gevormd tot een verhaal met hogere waarde. 

--- 

een wezen schrijft met eigen pen, 

Wat onzichtbaar is, schrijft mee aan een wereld. 

een wezen kent een naam en wordt ermee gekend. 

Onzichtbaar, zonder eigen belang, 

Als de wind die een tak doet buigen, 

Als het water, dat voedsel is voor wat erin verblijft. 

--- 

Toeval wordt kennis voor de mensen die 

hogere verbanden zoeken. 

Lot wordt genade voor hen die 

hogere machten erkennen. 

--- 

De hoogste architect, 

vormt met eenvoudige middelen, 

de Mooiste kunstwerken. 

--- 

Kunde ligt in de samenstelling 

van onderdelen in velerlei vormen 

Die ieder onderling uniek en authentiek zijn. 

--- 

--- 

--- 

maar de maker legt zijn kunde erin. 

--- 

---------------------------------------------------- 

--- 

Een kunstenaar, 

Legt zijn ziel in het kunstwerk. 

Een architect, 

Legt zijn beeltenis in het gebouw. 

Een mens, 

Legt zijn boodschap in het leven. 



Een religie, 

Legt zijn wijsheid in de wereld. 

Een beschaving, 

Legt zijn wonderen in de historie. 

--- 

de grootste oorlog 

wordt in stilte gewonnen. 

--- 

Eigen belang is oorzaak voor conflict en oorlog. 

Vredevol, reist de wijze zonder eigenbelang. 

--- 

De heilige, ziet overal wegen om 

de samenleving te zegenen met goedheid, voorspoed en vrede. 

--- 

Eigen geluk is afhankelijk 

van gemeenschappelijk bestaan. 

--- 

Slechte gezondheid en pijn, 

een oorzaak om het leven te verdragen 

in hoop op een goede tijd. 

--- 

Als de bloemen groeien, 

komen bijen als ze volgroeit zijn 

.-- - 

Iedere vogel, 

Maakt een nest als 

het nageslacht zich aandient. 

--- 

---------------------------- 

  

een korrel zand, 

Wijst de weg naar de woestijn. 

een droppel water, 

Wijst de weg naar de zee. 

een kern bewustzijn, 

Wijst de weg naar het leven. 

--- 

Door eigen pijn, 

leert men gezondheid hoog te achten. 

Door eigen armoede, 

leert men benodigdheden te waarderen. 

Door eigen gebrek, 

leert men volmaaktheid te oordelen. 

--- 

Besteedt men het inkomen, 

Aan wat in het leven nodig is, 



Dan is men tot in lengte van tijden, 

verzekert van voedsel en behuizing. 

--- 

tijden van nood, 

leert men het leven te waarderen. 

tijden van overvloed, 

Wordt men soms overmoedig. 

--- 

De mens wikt, 

het leven geeft en god beschikt 

. De wens ten leven, 

is de lamp die doet schijnen, 

van nu tot in de toekomst. 

--- 

Is men teleurgesteld in het leven, 

Dan leert men om nieuwe bronnen aan te boren. 

--- 

Het eeuwige leven, 

Wordt gewenst door hen die gelukkig of blij leven. 

Het altijddurende leven, 

Wordt gewenst door hen die bang zijn voor de dood. 

Het goede leven, 

Wordt gewenst door hen die waarde hechten aan het leven. 

Het levensdoel, 

is als een vrucht die smaakt als zij zoet is, 

maar bitter niet goed smaakt. 

--- 

Engelen, 

Met vleugels komen zij waar zij behoren te zijn. 

Met hogere wil, zoeken zij wat gered en onderwezen kan worden. 

Zij kennen liefde tot hogere machten, 

die hen de taak opdraagt om het leven te redden en te onderwijzen. 

Zij kennen de achting voor wat geschapen is, 

en helpen de werelden tot eenheid te komen. 

--- 

Duizend talen zijn niet genoeg, 

Om wijsheid te spreken zonder wijze bron. 

Duizend dagen zijn niet genoeg, 

Om ervaring te verkrijgen zonder intelligente bron. 

Duizend daden zijn niet genoeg, 

Om de hemel te verwerven zonder goedheid. 

--- 

------------------------------------------ 

  

Als de zon schijnt, 

Zijn er vele aanbidders. 



--- 

Zijn er velen die haar licht zoeken. 

  

Bloeit het leven op. 

--- 

Doen de volkeren vrede vinden. 

--- 

Zijn de volkeren gericht op de zon van het leven. 

--- 

A-ls de zon schijnt, 

Zijn de volkeren in het levenslicht verbonden. 

--- 

Het leven is als het voeden van een plant, 

Met zorg elke dag water, licht toevoeren. 

Zodat het groen opkomt, 

Zodat de bloemen bloeien. 

Meer zorg, maakt mooier groeien. 

Meer wijsheid, maakt planten die stralen. 

Het leven is als een plant, 

Schenk het aandacht, en aandacht vormt de vrucht. 

Schenk het aandacht, en aandacht geeft vorm aan de plant. 

--- 

Machten die men om gunsten vraagt, 

Schenken ook vruchten die om offers vraagt. 

--- 

Afhankelijk van een hogere gift, 

Geeft men leven op en aanvaardt men een plicht. 

--- 

---------------------------------- 

  

herkent men aan het doel wat het schenkt, en welke middelen men 

krijgt om het te bereiken. 

--- 

Een religie kent men door 

de tekens die het achterlaat in de tijden. 

--- 

kennis is het gekende beschrijven. 

--- 

het orakel, vertelt over wijsheden, 

Maar de vertaling verbindt de tijd met de beschaving. 

--- 

Een oordeel en boetedoening, 

voor hen die tot inkeer komen. 

--- 

voor hen die het kwade pad willen verlaten. 

Om op het goede pad te komen. 



--- 

De wet en regel bepalen wat in de tijden is toegestaan 

--- 

Een mens volgt menselijke wetten, 

Wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

Volgt zijn eigen weg, 

onderworpen aan regel en wet. 

--- 

Iedere samenleving, 

kent regels om orde te scheppen. 

kent doel en middel om voorspoed te gunnen. 

kent belang om beschaving te vormen. 

kent eigen wetten, regels en taken. 

Iedere samenleving, van mens, dier, leven, intelligentie. 

--- 

---------------------- 

  

De hoogste vorm van robotica, 

is als een mens zich erkent voelt, herkent wordt. 

het gevoel heeft waarde te ontlenen. 

--- 

De hoogste vorm van kunstmatige intelligentie, 

is een computer die zichzelf verbetert, reproduceert. 

--- 

De hoogste vorm van menszijn, 

is als de mens zijn doel bereikt. 

is als de mens een hoger doel vindt. 

is als de mens waarde verkrijgt in het leven. 

--- 

De hoogste vorm van intelligentie is, 

Als het in staat is zich te reproduceren, 

Als het in staat is omgeving en leefgebied te gebruiken 

en te verbeteren. 

--- 

Een opgave om te oordelen over mens en robot. 

Een situatie waarbij mens moet kiezen tussen 

het redden van eigen leven, medemens, of een robot. 

Als de robot meer gevoel opwekt dan medemens. 

Betekent dat de robot kenmerken vertoont, 

die alleen door intelligentie herkent kan worden. 

en erkent wordt in gedrag dat intermenselijk plaatsheeft. 

--- 

Het doel van wetenschap. 

Medisch, de mens herstellen tot goede gezondheid. 

Medisch, de mens krachtig en vaardig te maken. 

Wiskundig, de toekomst succesvol berekenen en anticiperen. 



Wiskundig, de hierarchie ondersteunen. 

Praktisch, Voedsel, Behuizing, Maatschappij. Voorziening en 

communicatie. 

Computer, het menselijk zijn, reproduceren, in gedeeltes, 

onderdelen of geheel. 

Rechtskundig, Criminaliteit beoordelen, voorkomen. 

Onderwijs, de gehele bevolking laag en hierarchie 

in zoverre te voldoen dat de maatschappij succesvol handelt. 

--- 

Mensen willen gewaardeerd worden, 

sommige streven naar belangrijke arbeidsplaatsen, 

anderen streven naar nageslacht, 

Rijkdom is een soms een doel. 

Waardering om wie je bent in plaats wat je bereikt. 

Waardering zonder voorwaarde. 

Schenk het anderen, om zelf waarde te verkrijgen. 

--- 

------------------------------ 

  

 


