Serafijnen Spreuken
een woord van instemming is genoeg
voor een vol leven van verbinding.
Een woord van afwijzing,
creert een oorlog van jaren.
een vraag kan een kind
een levensdoel geven.
Een antwoord kan een hel
voor een persoon openstellen.
onderwijs is om zelf
tot onderwijzer te worden.
als kind zijnde,
werd ik tot een ouder.
en leerde ik de wegen der ouders.
toen ik goud vond,
kreeg ik zorgen over
haar territorium.
Toen ik zilver vond,
was ik vol verwondering
en sprak er veel over.
met de munt betalen
die het past, als
zilveren gulden
dagelijks in mijn zak.
ieder land kent
zijn bescherming,
voor iedere burger
toeganklijk.
zoekende in de woestijn,
vond ik een waterbron
van eeuwig leven
Door alchemie leerde ik
dat filosofie geen materie
schept, maar wijsheid.
Zonder vragen,
kwam ik door de jeugd
en vond een bron
die alle vragen mogelijk
maakt.

Ze zeggen,
met het hart leven en leren
is belangrijker dan
alle gradering over onderwijs.
Door in de werkelijheid
te treden en blijven,
zocht ik het hoogste,
in de goddelijke essentie
met vele namen gevonden.
Een levensles is om
al het leed en de pijn
zelf te dragen,
ieder moment opnieuw.
Ik deelde in de kostprijs
en deel ook in de beloning.
Bij het fluitsignaal
wordt de ene vernederd
en de andere verhoogd.
Veel genade van religie's
heeft een kort tijdsvenster
door zonder denken te leven,
schiep het leven de levenskracht
om te blijven zoeken naar
vervulling.
Een brug wordt pas gebouwd
als de overkant zichtbaar
wordt.
Alle reden tot overgave
blijft bestaan bij
iedere stap afzonderlijk
Ze zeggen iedere overgave
blijft als stap op het
pad behouden.
Wachten op genade van hogerhand,
richt zich op het aanbod die
komt op een onvermoed moment.
Dopen met water tot bekering,
komt na de belofte om
het leven ten goede te keren.

Ieder leven is onderdeel
van al het bestaande.
en bij gelijkwaardigheid
krijgt ieder een kans.
Hopende, dat een heiligleven
niet voor het einde wordt
afgesneden.
Hopende dat een levenstaak,
zijn gehele tijd mag duren.
Hopende dat bij overgave,
de dorst van de ziel
de levenstaak bepaalt.
Ieder mens vol respect,
zij volgen allen de weg
die voor hen van waarde is.
Zonder gevecht over plaats
richtte ik mij op een hogere
bron. ten einde het leven
zijn waarde te gunnen.
God straft onmiddelijk,
na een gebed over straf.
De tijd heelt alle wonden,
wordt soms als godin aanbeden.
Aartsengel Michael,
na vraag over godsgericht
de tijd werd verzacht.
Ieder mens slaapt in de nacht,
en sommige lezen onvermoede
wijze boeken, die normaal
toegesloten blijven.
Na een lange tijd van leed,
een klein ogenblik van
goddelijke genade
gaf zicht op een toekomst.
Kinderen zegt men,
het lot te dragen,
ook bij zware tijden,
immers het opgeven
er soms door wordt overtroffen.
Een oordeel brengt boetedoening

na een eerlijk gebed.
Na een gunstig oordeel,
vult de godheid het leven
aan met heilige daden.
Engelen hebben geen plicht
en kiezen zelf hun begunstigden.
Goden aanbidden,
met stille gebeden,
wie volgt hun weg.
In de jeugd leert men
onbevangen alle lessen,
bij volwassenwording
uit het nest geduwd,
om zelf te leren vliegen.
Religie zegt over engelen
zij nooit een relatie
gehad hebben.
Wikkend over genade en verdienste
ieder gebed ten goede.
De goden wegen ontsluiten.
Bij eenheid met de werkelijkheid
begon de ster langzaam te schijnen
en alle genade zich aandiende
om verlichting te schenken.
Een gunstig mensenleven
om alle genade ten goede te keren
en een goed geschudde maat tot
in eeuwigheid te verkrijgen
Soms bij hevig leed,
vragen mensen in gebed
aan de goden het
leven terug te nemen.
Het leven verdragen,
bij zwaar weer,
kan toch beloning
erna schenken.
Zowel goden als wetenschap
kennen alomtegenwoordigheid
De grootste strijd voor
devote adepten

is het overgeven
van eigen wil en wens.
De momenten van gebed
en overgave, belangrijke
zaken, staan in het licht
met nadruk bericht.
Overgave kent betekenis.
het leven ieder moment dragen.
De goden toegang geven
het leven voort te dragen.
Als eigendom over te dragen.
De herder heeft zijn
schapen in eigendom.
God's koninkrijk,
God zelf als koning vragen.
Vele taken bij de goden
te krijgen, aan hen zelf
vragen schenkt grote genade.
Bij de een is genade
rond te reizen tot
het einde der aarde.
De ander blijft op
een plaats en vernadert
grote gaven.
In religie het mooiste
om gebeden te zien verhoren
met grote kracht.
Als goden grote daden doen,
herkent de adept de bron
en geeft zich over zonder
voorwaarde.
Over de jeugd,
is men vol zorg,
maar als volwassene
krijgt ieder een plaats.
Na de dood kan men wel helpen
maar niet met eigen hand.
Alle lessen zijn dus
tijdens het leven het beste
te verkrijgen.
Heiligen en engelen

groeien tijdens het leven
erna begint de taak
met groter verantwoordelijkheid
bestaat men niet voor zichzelf.
Als doper gaf ik velen
de les over overgave
en tot in eind der tijden
blijven velen het dragen.
Redt een mens,
en redt de hele wereld.
Zorg voor jezelf,
en genade komt uit
eigen hand.
Overgave schenkt
onbekende tijden,
met een belofte der goden.
Een relatie met
een godheid vervult
en schenkt iedere dag
zijn genade.
Een heilig gebed
is bron van vele gebeden.
zwakte bij de goden
schenkt zicht op
een tijd van grote daden.
Iedere religie kent
de weg van een zijn
in relatie met de goden.
Als men eigen wil opgeeft
breekt de fles naar de oceaan.
Als men zichzelf overgeeft,
verliest men de akte
van eigen wil.
De zoektocht naar
een goede tijd,
leidt langs vele wegen
tot de bestemming
haar vervult.
In de diepte van
de oceaan, vond ik

een steen van grote waarde.
en in een ketting van
zuiver zilver vond zij
schoonheid bij iedereen
die haar zag.
In de winter voelt men koude
en in de zomer geniet men warmte.
iedere tijd kent zijn eigen waarde
en wacht slechts op de ziel
die haar blijvend schouwt.
Spontaan had mijn spreken
geen zichtbare bron.
Onbevangen had mijn actie
geen duidelijke reden.
Met goud gaat men niet
naar de markt,
Met koper bezoekt men
geen koningshuis.
Een computer past
in een stukje glas.
Een bron past in
een kleine steen.
Een engel woont
op de punt van een naald.
Een goed mens,
wijst het kwade af.
Na beraad en ondervinding.
Voor de goden zijn
instrumenten van grote waarde.
In het licht wonen
vele engelen.
Aan een huis herkent men
de bewoner. van licht tot donker.
Na de dood neemt men
alle daden mee in een document
dat tot in verre tijden
een graad van bewijs kent.
Bij ieder leven,
springt men in diep water.
om te leren zwemmen,
maar ook een parel
uit de diepte te vinden.

De scheppingsstraal
geeft veel genade
iedere godennaam erbij
wordt vervuld.
Onsterfelijkheid
in een wijs boek
het ongeboren beginsel.
Ieder leven opnieuw
zocht ik geluk
in een relatie met nageslacht
tot ongeluk mij bewoog
een hoger doel te vinden.
Onthecht is als ware ieder moment
zichzelf kent en duidt,
Onverschillig is het leed
van anderen minachten.
Het hart kent met iedere tijd
een eigen waarde voortdurend
bereidt.
De offerschaal, de overgave
de overdracht, middelen
voor een godengave.
Is devotie uit genade,
uit verdienste of zonder
oorzaak. velen duiden
een hogere gave.
Als de goden hun daden
zonder toelichting geven.
het oordeel zonder woorden
leert men vertrouwen zonder
geleiding van woord en licht.
Bij overgave boven
ziel en leven uitgetild,
kreeg betekenis in latere
tijd.
------------------------------------ deel b
Een slang met vuur
vernietigde vele werelden.
Een taks van water
hulde vele werelden in ongeluk

Een atoom kleiner
dan in het oog
vulde vele gebeden.
Een wereld gebouwd van
zuiver licht schonk
levenslicht aan vele
goede tijden.
Lichtwerelden
als de hemel boven aarde.
Midden aarde een koninkrijk
zelden gevonden met vele
stenen van grote waarde.
Als plant groeide ik
naar de zon en voedde
met water.
Als dier leefde ik
voor de voldoening
van gras en regenwater.
Als mens groeide ik
naar een ideaal en vond
de beloning in de samenleving
van grote waarde.
In de jeugd leert men
en ziet men geen ernst
in de tijd voor later.
Een gebed voor levensvervulling,
is voor ieder mens, een andere
waarde.
De verlosser schonk een gebed
van overgave, voor iedereen
altijd te benaderen.
De heilige koos zelf
tot God te naderen
ieder moment opnieuw
Een engel bij overgave
is ieder moment bij
God gevonden.
Een dienaar krijgt
middelen en taak aangereikt.

Soms zwaar te dragen.
Een instrument wordt
door de schrijver bewogen
en kent de tijd van
zowel werk als ontspanning
in goede hand gevonden.
Het verlangen geheel
bij de goden te horen,
het hoogste principe,
het zuivere beginsel.
Wanneer heeft men bereikt
ieder onderdeel overgedragen.
Ik maakte een pijlpunt van
gras en hout, de koning kwam langs
maar arbeid is van meer waarde.
Waarom de wet voor allen geldt.
Waarom de taak in iedereen deelt.
Waarom de kans aan iedereen geeft.
Waarom genade of verdienste.
Bij geboorte belooft men:
Ik aanvaard de genade.
Ik streef naar het goede.
Ik leer over de Schepper.
Bij geboorte hoort men.
Deze levenstaak hoe eenvoudig
ook, is het doel van leven.
Bij geboorte hoort men.
Met hart en ziel leven
vervult iedere taak, genade
en gunst.
Bij het levensoordeel hoort men
ook al geen goede taak gedaan
maar een met de werkelijkheid
toch tot volledigheid gerekend.
Bij het levensoordeel hoort men,
heiligen vragen over het leven,
en inzicht schenkt het oordeel
uit eigen mond rechtvaardiging.
Bij het levensoordeel hoort men.
Bij zondaar, de wet bij oordeel
als gunst gerekent beter dan
volharden zonder oordeel of genade.

Tot aan het einde van leven
is genade van goden aan te nemen.
Ze zeggen genade is overal aanwezig.
Ze zeggen iedereen bij fout
wordt altijd gewaarschuwd.
Levensplicht is ieder moment
goed gedragen.
Levenstaak, bij genade van
religie verkregen.
Zoals de goden als een beeldje
of schilderij in mijn woning zijn.
zo ben ik in hun wetenschap aanwezig.
Zonder woorden in gebed,
schenkt aandacht aan de hoogste
goden. en als de goddelijke essentie
ieder moment goud schenkt.
----------------------- deel c
Momenten van de offerschaal,
bij alle goden blijven behouden.
De engelen ook al werken ze
in de hel, blijven god's liefde
schijnen, vanuit de gunst
van engelenbrood.
In dienst der goden,
het ene moment onzeker
over eigen leven.
een ander moment blij
met verkregen werk,
beide door genade verkregen.
Waarheid, schoonheid, goedheid.
drie idealen van goddelijke essentie
Goedheid in karakter.
schoonheid van lichaam
Waarheid van wijze aard.
Moraliteit,
als vraag over de grens van wet en regels.
Ethica,
als vraag over toelaatbaarheid

van pijn en leed en vrijheidsbeperking
als straf of waarschuwing.
Deugd,
als vraag over goed gedrag,
in dienst van samenleving of goden
Zonder vrije wil,
voltrok het leven zich
als de kracht van de werkelijkheid
die door doen zijn eigen doel vond.
Alle onderdelen aan de Heer gegeven,
vond ik genade om als instrument
te leven.
De ene engel schenkt genade
na een heldendaad.
Een andere engel schenkt genade
na een daad van grote naastenliefde.
Een derde engel schenkt genade
bij toon van grote goedheid.
Een vierde engel zonder naam
luistert naar de gebeden in nood
zonder godennaam gebracht.
Een gebed van overgave
is aan liefde en eerbied genoeg.
immers de kostprijs is gegeven.
Gedane zaken nemen geen keer
Overgave is een daad die tot
in de eeuwigheid telt.
In gebed laat men de goden
alle daden en wensen kennen
toont men gevoel en intentie
en vraagt men zichtbaarheid
voor alles dat getoond wordt.
en de gunst van verhoring
om alles af te dekken.
Als gebed vol vrees niet wordt gebracht
vraagt men in gebed of toch te mogen bidden.
als om toestemming te vragen het
onderwerp te benoemen.
Als gebedsdienaar,
krijg men gebeden van de goden
ook al heeft het waarde
voor de samenleving.

Als held offert men
leven of ziel op voor
een godentaak. ook
al alleen zichtbaar voor de goden.
Een onbekende heilige legt
in ieder leven een kleine
beproeving, en schenkt een
leven van grote waarde.
Attent op ieder moment
benutte ik het tijdsvenster
van grote genade.
Een gebed aangereikt,
is van grote waarde,
even later toch vergeten.
noodt het tot waarde.
Het gebed over kwalijke zaken,
is een vraag over bescherming
tijdens het spreken door
godenhand.
Een relatie met goden,
is als een zuivere tijd.
die in alle religies bezongen
voor een samenleving tot grote
waarde.
Een huwelijk met een machtige prinses,
vraagt reinheid in geheel het leven,
een dagelijks goedheid die zonder
voorwaarde stroomt.
en een grote gave, in talent om
als bloem te schijnen van
verre bewondering vindt.
Een heilige uit verre oorden
koos een drievoudig getal
als teken van verre.
Bij duiding de bron van
grote wetenschap.
Een zwaar oordeel gebracht
voor onmin bij goden,
onterecht geboorte bij
heilig oordeel toegebracht.
Is het genade of verdienste
de oorsprong van heilige woorden
de naam van relatie die telt.

en alle voorgaande gebeden
rechtvaardigt.
Twee namen twee zielen.
Beiden leven voor eigen taak.
Toch in een leven gevangen,
bij de geboorte aangevat.
Vinden beide vervulling.
Als eenheid in een tijd gevonden.
Ieder mens, de geboorte
als geslachtsnaam vindt.
Toch de roepnaam de
levenstaak duidt.
en de ziel zich
onafhankelijk op het doel
richt en vindt.
Ze zeggen dat een onderdeel
het doel bereikt.
de andere onderdelen bij zekerheid
het doel ook bereiken.
Voorouder verering.
Wie oordeelt de liefde
van hen die hun taak
voldeden, en hun aandacht
schenken aan het verre nageslacht.
Zoals kinderen de zegen
van hun ouders wensen.
een klein gebed,
een vol leven van vervulling
schenkt.
Men leert een bron
van waarde te vinden
als zij haar licht schenkt.
Godenliefde,
is een gunst die
altijd duurt.
Een hoog visioen
is bereidt voor hen
die de geheimenis
wensen te kennen.
De hoogste der goden,
zichtbaar na een oordeel.
blijven verborgen voor
hen die niet vragen.

De goden kennen
hun bewijs voor hen
die eerbied tonen.
Opgaan in het
licht der goden.
In loondienst
der goden,
schenkt beloning.
De goden schenken
hun genade uit eigen
naam. zonder voorwaarde
te vereisen.
Draagt men leed als
offer voor de goden.
Zoals de goudzoekers
door de binnenlanden
dwaalden, voor een grote schat.
De devoten door de religies
dwalen voor die hoogste prijs.
De engelen vragen
de ziel te beschermen
De engelen buigen allen
voor de goden, en
verkrijgen godentaak
In mijn tuin
staan vele mooie bloemen
vele bomen vol vrucht.
De goden kiezen hun
volgelingen op
onvermoede wegen.
De bron van de eeuwige jeugd
gaf haar zoekers het gevoel
van de gelukkige kindertijd
een vol leven lang.
De heilige graal,
schonk het bloed
van de verlosser
als het eeuwige gebed.
De steen der wijzen,

schonk het goud als
een betekenis van leven.
Tot vrucht van de eeuwigheid.
De boom des levens,
vroeg slechts om overgave.
Door kennis leefden
wij om voordeel te behalen
en verloren de onbevangenheid
om het leven te nemen zoals
het ieder moment voor ons komt.
Men vraagt enkele
bijzondere giften
aan de goden,
Erna legt men
het lot in handen.
Alle goden delen
in de goddelijke essentie
als bron en genade.
In de ruimte tekende
ik een vorm.
In de tijd tekende
ik een naam.
Ik boog het licht
tot een steen,
en ik boog het geluid
tot een klank.
Als getal koos
ik de eenheid.
Als woord koos
ik een vereniging.
Zonder zonde,
koos ik de overgave.
Als ouderpaar
gaf ik mijn kinderen.
Wat van waarde is,
gaf ik op voor
een hoger doel.
Als de hoogste gift,
bleef ik schenken.
Als de hoogste daad,

bleef ik handelen.
Een koning koos voor
een eenzame tijd
om de wetten te bestuderen.
Een engel kreeg ieder moment
opnieuw zijn taak in zicht.
Een stem van lang geleden
vroeg een instrument
om over grote daden te verhalen
De boeken bleven bestaan,
toch niet de versie
die door velen werd verkozen.
Een prinses kocht met
gouden hand, een munt
van grote waarde.
Schonk haar aan de
nieuwe orde die
door wapenschild werd
geleidt.
In een ver oord,
aten de vorsten
dolfijnen, zwanen,
en dure gerechten.
Een koning,
door godenhand geleidt.
Koos de macht te dienen
die in de orde als hoger
werd gezien.
De allerhoogste
heeft zijn orde en hierarchie.
De goddelijke essentie
schenkt gelijkwaardig
zijn wens in het hart.
Wikken over de vorm
van orde en regelmaat.
Bloemen die bloeien,
de wilde dieren die
op prooi jagen.
In goedheid krijgt
alles een waarde die
geweldloos, betekenisvol

en volgens orde is.
Bij juistheid,
krijgt alles op
zijn plaats waarde
die zelfs boven goedheid
uitstijgt.
Ik opende een deur
en in de binnenruimte
zag ik een beeld.
Van een god uit het verre
verleden. die niet vroeg
om aanbidding, maar om
werkelijk leven.
In de jeugd kan men kiezen,
ik navolg de volwassenen
in hun ernst en ijver.
ik navolg medeleerlingen
in de zoektocht naar betekenis.
ik navolg de genade van de religie
in de openbaring van het goede.
Als mens leefde ik in een tuin,
en de tuinlieden schonken
de ene bloem water,
de andere snoeiden ze bij.
Als ruwe diamant
werd ik gevonden,
Bij jaren van ontplooing
werd ik tot een grote waarde
en door licht gevangen
gaf ik antwoord op
alle vragen.
Een mens heeft zijn gevoel,
die in gebed wordt
vrijgesproken.
Ieder mens bevat
een gevoelsleven,
maar schenkt andere daden
aan de behartiging.
Ik verborg in
de wolken aan de hemel
een blauw licht.
Door de wateren der tijd
worden alle zielen

schoongewassen.
Zou het leven een droom zijn,
de ene koopt een dure baan,
de ander grote schatten,
of een voldoenend leven.
De hoeder van de cultuur,
behoudt vele volkeren
en tradities.
De hoeder van religie kende de waarde van
alles dat boven het aardse uitstijgt.
Als boer, zaaide ik in het veld,
en de onzekerheid van vrucht
behield ik tot de oogst haar toonde.
Als zeven dimensies,
en zeven kandelaren.
De engel van de verlosser
schonk vele gebeden
van overgave en offerande.
Boven de wijsheid der wereld
staat een heilig visioen.
Onbevangen koos ik een taak,
die als hoogste offer werd
gezien.
Spontaan schenkt de ziel
zijn kracht.
De geest werd gered,
door een gedachte aan
genade.
Bij noodweer,
verkiest iedereen
de redding.
Een heilig zegel,
is een gebed die
grote waarde verkrijgt.
Op aarde blijkt
de intentie van de ziel.
De ziel die zich volmaakt
kiest een plaats in de orde

en een arbeidsfunctie die
tegemoet komt aan de diepste
intentie.
Met hart en ziel leven
kent kosten die vooraf
niet zichtbaar zijn,
maar de ontdekkingsreis
wel rechtvaardigen.
Met het doel van beloning.
's nachts leven wij
met het licht van de maan,
maar zij die ontwaken
kennen de warmte van de zon.
In een groot bos
dwalen vele mensen rond
tot de bestemming hen vindt.
Als kinderen leven wij,
aan de hand van engelen.
Boven wetenschap staat
de bron die alles geeft.
De beschermengel alles toestaan.
De dorst van de ziel,
geleidt een pad dat
vervulling geeft.
De hand der goden,
schenken genade,
zonder verklaring
te geven.
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Een land kent een heerser
zoals het lichaam wordt geleidt.
Zonder zon kwam men tot
kennis over het licht.
Bij maanlicht dwaalt men
tot de dag begint.
Van wijsheid kreeg men kennis
tot de wetenschap het bewijs vond.

De leidraad van een mensenleven
is de bron die wordt aangenomen
Vele goden vechten om adepten
te krijgen, en een wint de strijd.
Een met de werkelijkheid
vindt de hoogste godheid
zonder besef van strijd.
De mens bestaat uit onderdelen
die zichzelf aan de bron hechten.
Brahman zonder naam en vorm
als hoogste werkelijkheid vond
de adept en verwon de strijd.
De mens wachtte een oordeel
en in ernst verkreeg de prijs.
Welke bron men draagt,
is de godheid die men aanbidt.
Uit genade of verdienste.
Velen wacht de prijs van overgave
Een met de werkelijkheid
altijd vindt de hoogste bron.
Gezond eten, lekker eten
samen vaak goed.
Brahman bereikt men door
zichzelf en omwille van Hem.
Zonder vrije wil, zocht
ik de hoogste bron.
Al twijfelend over de weg,
Iedere godheid, schenkt
zijn naam, voor gebed als
een durende relatie.
Alsook bij bewijs van gunst.
Ik reisde door het universum
en zag velen die een religie
volgden. Als blijk van genade
Ik zag velen vechten voor het levensdoel
om een gunstig lot te verkrijgen.

Goud is de bron van vele gebeden
en hult zich in vele gedaantes,
ten einde de hemel te verwerven.
Iedere relatie, toont zich door
de nabijheid van communicatie.
Wikken over de Bron,
gaf licht tot het einde
der tijden.
Tijdens het leven kent men de kans
om het hoogste te bereiken,
in velerlei mogelijkheden.
Op aarde zoeken voor een engel
geeft de eeuwige vrucht in de hemel.
Tot in het verre universum,
verscheen de wijsheid als bron.
Vele engelen zoeken brood
om verder te dragen.
Bij een bron van engelenbrood.
Bij het licht dat altijd schijnt
zonder voorwaarde.

