Begeleidend boekje voor ouders, verzorgers, opa's en oma's, leerkrachten en iedereen die kinderen
spiritueel gaat ondersteunen.
In een maatschappij waar presteren vooropstaat, wordt veelal voorbij gegaan aan de kern van het
kind.
De perfecte baby, zo mooi, zo lief, zo compleet, wordt stukje bij beetje omgevormd, van peuter tot
tiener, in een imperfect kind, wat door opvoeders dagelijks te horen krijgt:
Je bent een nietsnut..
Jij kan dat niet..
Je bent een klier..
Je bent een klungel..
Ga uit mijn ogen..
Rotjong...
en krijgt hiermee de levensboodschap:
Ik ben niet belangrijk
Ik ben niet in staat om..
Ik schiet te kort
Ik ben niet goed genoeg
Fouten en vergissingen zijn slecht
Wilt u deze boodschap aan uw kinderen meegeven?
Of wilt de perfecte baby, verder vormen tot een geweldig zelfstandig en mooi mens?
Dan heeft u nu een goede start in handen.
Het kleurboekje voor het leven van uw zoon en/of dochter.
Met liefde geschreven door Loes Knetsch
Als er in deze verhandeling iets gezegd wordt wat tegen je manier van denken of je
geloof ingaat, luister dan gewoon, verzet je niet. Je kunt het bij het rechte eind
hebben, en ik kan ongelijk hebben. Maar door te luisteren en er samen over te denken.
Zullen we erachter komen wat de waarheid is.
Uit: Waar zijn wij naar op zoek? Krishnamurti
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Blauw – Dankbaarheid geeft rijkdom
Het is van het grootste belang dat uw kind inziet dat dankbaar zijn voor wie je Bent
en wat je Hebt een bijzondere invloed heeft op zijn of haar leven.
IK HEB.... en IK BEN.... zijn de meest magische woorden in dit universum.
Veel spirituele stromingen maken gebruik van affirmaties.
Affirmaties zijn krachtige uitspraken of statements over jezelf of gewenste
uitkomsten.
Dus met hart en ziel verklaren: IK BEN GELUKKIG of IK HEB EEN GOEDE
GEZONDHEID hebben een magische uitwerking.
100 keer achter elkaar opdreunen: IK BEN RIJK, heeft totaal geen zin of levert het
gewenste resultaat op, als je jezelf ondertussen zeer arm “voelt”
Want daar zit het grote verschil tussen jezelf rijk WENSEN en jezelf rijk VOELEN.
Een kind in Afrika voelt zich de hemel te rijk met een nieuw schriftje en een potlood.
Terwijl uw kind een cadeautje aan de kant smijt met de mededeling: Stom, dit wou ik
niet hebben.
Hoofdstuk 1, Dankbaarheid, leer uw kind dankbaar te zijn voor elk resultaat.

Groen – Het spel van geluk
Heeft u ooit een baby gelukzalig zien glimlachen?
Waar haalt deze baby het GELUK vandaan?
Niet uit het idee in de toekomst iets te hebben of te krijgen.
Ook niet uit een voorval uit het verleden, dat kunnen ze zich nog niet herinneren.

GELUK is iets waarmee we geboren worden, het zit in onszelf, net als emoties, gevoel
en de mogelijkheid om onszelf te genezen.
Als u uw kind voorhoudt, als we op vakantie gaan lacht het geluk ons toe, of als ik die
baan krijg, dan gaat alles de goede kant op, of wat zullen we gelukkig worden als we de
postcode loterij winnen.
Met deze uitspraken leert u uw kind dat GELUK buiten hun bereik ligt.
Dat geluk afhankelijk is van factoren die we niet kunnen beïnvloeden.
Op deze manier geeft u uw kind een onjuiste boodschap mee.
Want de kracht om geluk te creëren ligt namelijk in de gedachtewereld.
Dat gedachten van welke aard dan ook een levendige vorm van energie is, en zijn eigen
weg volgt in dit wonderbaarlijke universum.
Elke gedachte, negatief en positief, zal zijn uitwerking hebben op degene die de
gedachte voortbrengt.
Houdt in de gaten welke TV programma's uw kind ziet, en vraag u daarbij af welke
gedachten daarbij versterkt worden.
Leer uw kind de voortdurende gedachtestroom te controleren en elke dag bewust
even stil te staan bij deze gedachten en de gevolgen die ze zouden kunnen
veroorzaken.
Leer uw kinderen dat elke gedachte kan worden verandert van negatief in positief.

Rood – Rijk worden, zo doe je dat!!!
Financiële rijkdom, in ons aardse bestaan wordt het leven veel makkelijker wanneer je
over wat financiële ruimte beschikt. Pas als de basis behoeften op orde zijn kun je uit
de situatie “overleven” stappen en je spirituele leven gaan voeden.
Alles in dit universum is een vorm van energie.
Geld dus ook.
Geef uw kind de goede boodschappen mee.
Als u de deur dicht smijt voor iemand met een collecte bus, wat geeft u uw kind dan
te kennen? Er is niet genoeg. Wij zijn te arm om te geven.
We zijn apart, we verschillen van anderen en we leven op een eilandje, het leven wat
zich daar afspeelt is niet ons leven. Fout!
We zijn één leven, en we zijn met onze ziel verbonden met al het leven in dit
universum. Gelijk uw pink, oog en nier één zijn met uw lichaam, zo is alle leven één met
u. Als u het over “die anderen” heeft, heeft u het in feite over uw zelf.
Ga de eerstvolgende keer de straat op en zeg tegen alles wat u ziet, ik ben dat, tegen
de bomen, ik ben dat, tegen de vogel, ik ben dat, tegen de stoeptegel, tegen de euro in
uw beurs, ik ben dat, IK BEN DAT, IK BEN...
Wat je uitzendt, krijg je terug, dus geef alles aan iederéén.
Leer uw zoon of dochter dat alles één is, van het spinnetje tot aan de wolkenkrabber
toe. Eén LEVEN. Geven = Ontvangen
Succesvolle mensen zijn doorgegaan, daar waar anderen stopten.

Geel – Sorry en vergeven is één
Gun je kind een geweldig voorbeeld.
Geef ze een transparante eerlijke opvoeding.
Uiteraard hoeft een kind van 4 niet te weten hoeveel gemeentelijke belasting je
betaald of wat je 's avonds achter je computer doet.
Maar datzelfde kind wordt essentiële informatie onthouden over het LEVEN zelf.
Waarom vinden we het belangrijker dat een kind leert lezen en rekenen en prijzen
het kind als het goed gaat, en keuren het kind af als het minder presteert?
In plaats van dat we het kind prijzen om wie hij/zij IS.
Een kind IS liefde, rijkdom, geluk, tenminste dat WAS hij/zij toen het nog een baby
was. Wat is er verandert?
Het baby'tje is gegroeid, maar wat is er in het WEZEN van dit baby'tje verandert,
door te groeien?
Als de baby lag te huilen om vastgehouden te worden, kwamen we meteen in actie.
Nu zijn er momenten dat u amper uw ogen van het computerscherm afwendt of al
bezig met de telefoon uw kind te woord staat.
Waar is al die (h)eerlijke aandacht gebleven?
Waarom stopt men met het tonen van gevoelens wanneer de baby verandert van een
peuter, kleuter naar tiener.
We worden boos als de tiener te laat thuis komt, in plaats van dat we zeggen, lieverd,
wat ben ik blij dat je weer veilig thuis bent.
Hoeveel ouders, waaronder de ouders van Marianne Vaatstra, zouden dolgraag de
fiets nog eens binnen zetten, de kleding van de grond rapen, de ontbijtboel opruimen.
Veel ouders lopen constant op hun kinderen te vitten, doe dit, doe dat, of juist niet.
Welke boodschap geeft u ze dan mee?
Je bent dom, je bent slordig, je denkt niet na, je bent onverantwoordelijk enz.
Wilt u uw kind deze ballast in een rugzak meegeven voor de toekomst?
Of wilt u vanuit Liefde reageren op de aanwezigheid van wat rommel en de eigen wil
van uw kind?
U kunt nu besluiten om een andere benadering te volgen.
Gun ze hun eigen verantwoordelijkheid.
Vraag hoe laat ze thuis denken te komen, is de tijd die ze aangeven acceptabel, gun ze
dan die eigen beslissing. Dat geeft veel meer rust dan wanneer u eist: “Je bent om
negen uur thuis, geen minuut later.
Wees vergevingsgezind, meegaand en handel vanuit liefde.
Net als al die keren dat u uw bed uitkwam voor dat lieve kleine baby'tje.
Sorry en vergeven ligt op dezelfde weg. De één biedt stress, de andere rust.
Welke weg wilt u uw kind voorgaan?
Wees transparant en toon uw ware gevoelens vanuit het oogpunt LIEFDE.
Paars – Vertrouw op je Zelf

Hoe geef je je kind zelfvertrouwen?
Allereerst: Laat ze alles zelf doen wat ze zelf kunnen.
Voer ze niet tot hun 4de jaar omdat dat toevallig sneller en zonder kliederen gaat.
Wees er voor begeleiding maar laat ze zelf ondervinden en uitvinden, zolang het geen
schadelijke gevolgen voor henzelf of de omgeving oplevert.
Kijk, observeer, houdt ze in de gaten, zit er bovenop (bij wijze van spreken) maar laat
ze vrij in hun experimenteren.
Mijn moeder zei altijd: “Jij ook met dat linkse pootje, laat mij het maar even doen.
Dat is geen opbouwende reactie voor zelfvertrouwen bij een kind.
Welke “ramp” is er gebeurd, als uw kind per ongeluk de hagelslag laat vallen? Of
wanneer het de halve pot pindakaas op het brood heeft gesmeerd?
Of wanneer het T-shirt verkeerd om zit?
Veel ouders geven hun kinderen dan de onbedekte mededeling: stommerd, ik kan je
ook niets zelf laten doen (zucht).
Je kunt hier moeilijk spreken van onherstelbare wereldrampen.
Terwijl we wel een bijna onherstelbare breuk in het zelfvertrouwen meegeven aan ons
eigen kind.
Wat zegt LIEFDE in deze gevallen?
Leer uw kind van zichzelf te houden met alle onvolkomenheden.
Hoeveel onzinnige “MEMES” (memories) plant men in het hoofd van kinderen die het
zelfvertrouwen en het vertrouwen in de kracht van het universum ondermijnen?
Zet je schoenen niet op tafel, dat brengt armoe in huis.
Je bent als een dubbeltje geboren, dus je wordt nooit een kwartje
Je bent geen rooie cent waard. Je bent geen knip voor de neus waard.
Je kan het dak op.
Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
Kinderen die vragen worden overgeslagen.
Mannen huilen niet
Denken moet je aan een paard overlaten, dat heeft een groter hoofd.
Wie niet werkt zal niet eten.
Wat niet weet, dat niet deert.
Een zondagse steek houdt geen week.
Ik kan je wel achter het behang plakken.
Je haalt het bloed onder mijn nagels vandaan.
Je bent een echte Hannes of Leo (lomp en onhandig)
Je bent een houten Klaas
Je bent ook zo dom als touw hè?!
Wat denkt u, is LIEFDE hier aan het woord?
Oranje – Gezondheid

Break a leg, een uitdrukking in het Engels, waarmee je iemand geluk wenst.
Breek een been? Wat als dat echt gebeurd, welke medicijn krijgt u dan
voorgeschreven om het genezingsproces te bevorderen? Buiten misschien wat
pijnstillers om, helemaal niets. U kunt het volledig zelf herstellen.
Elk snij, schaaf en brandwondje ook.
Wat heeft er nu voor gezorgd dat we het vertrouwen op genezing en ons eigen
helende vermogen, overgedragen hebben aan medicijnen? Aan doktoren? Aan factoren
die buiten onszelf liggen?
Jezus heeft gezegd:
Ik ben het licht dat op hen allen rust. Ik ben het Al. Het Al
is uit mij gekomen en het Al is tot mij geraakt. Klieft het hout en ik ben dáár. Heft de
steen: dáár zult gij mij vinden.
En
Wie van mijn mond drinkt zal zijn als ik. Ik ook, ik zal hém zijn en wat verborgen is zal
hem openbaar worden.
En
Dat hij die zoekt niet ophoude met zoeken tot hij gevonden heeft en als hij gevonden
zal hebben zal hij verbijsterd zijn en verbijsterd zijnde zal hij in verwondering
opgaan en hij zal heersen over het Al.
Welke krachtige boodschap biedt Jezus u aan met deze uitspraken?

Wit – De geheime belofte

Nu een citaat van Wallace D. Wattles, uit De oorsprong van The Secret (The science
of getting rich), bewerkt door Bart van der Hoogen
ISBN: 978-90-812294-2-5
Een beetje moeilijk stukje voor kinderen, maar ik wil het ze toch graag meegeven,
daarom lat ik het aan u over om hier verder mee te gaan praten en werken met uw
kind..
Er is een denkende energie waaruit alles is gemaakt en welke, in zijn oorspronkelijk
toestand, alle ruimtes van het universum doordringt, doorkruist en vult. In deze bron
brengt een gedachte datgene voort wat door de gedachte werd voorgesteld. De mens
kan iets vorm geven in zijn gedachten, en door zijn gedachten af te stemmen op deze
vormloze bron, kan hij datgene waaraan hij denkt tot stand brengen.
Om dit te kunnen doen, moet de mens overgaan van het wedijverende naar het

scheppende niveau. Anders kan hij niet in harmonie zijn met de Vormloze
Intelligentie, die in wezen altijd scheppend en nooit wedijverend is.
De mens kan volledig in één lijn komen met de Vormloze Bron door middel van een
levendige en oprechte dankbaarheid voor de zegeningen die hem geschonken worden.
Dankbaarheid verbindt de geest van de mens met de intelligentie van de Bron, zodat
de gedachten van de mens ontvangen worden door het Vormloze. De mens kan enkel op
het scheppende niveau blijven door zich met de Vormloze Intelligentie te verenigen
door middel van een diep en voortdurend gevoel van dankbaarheid.
De mens moet een helder en duidelijk bepaald mentaal beeld vormen van hetgeen hij
graag wil hebben, wil doen of wil worden. En hij moet dit mentale beeld in zijn
gedachten vasthouden, terwijl hij een diepe dankbaarheid voelt voor de Hogere
Macht dat al zijn verlangens worden vervuld. De mens die rijkdom, gezondheid, een
situatie aan wil trekken, moet zijn vrije tijd besteden aan het nadenken over zijn
Beeld, in oprechte dankzegging dat het als werkelijkheid aan hem wordt gegeven. Er
kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om geregeld het mentale
beeld te overpeinzen, gekoppeld aan een rotsvast vertrouwen en toegewijde
dankbaarheid. Op deze wijze wordt het beeld afgestemd op het Vormloze en worden
de scheppende krachten in werking gezet.

Grijs - 7 simpele vragen
Zeven simpele vragen waar ieder mens antwoord op zou moeten geven gedurende
zijn/haar leven.
1. Hoe is het mogelijk dat 6,9 miljard mensen allemaal hetzelfde willen in
hun leven, (vrede, veiligheid, mogelijkheden, voorspoed, geluk en liefde), en het
ze stuk voor stuk niet lukt om dit te bereiken.
2. Is het mogelijk dat er iets is wat we niet volledig begrijpen over het
leven, het begrip dat alles zou veranderen?
3. Is het mogelijk dat er iets is wat we niet volledig begrijpen over
onszelf, over ons eigen leven en ons doel, het begrip wat een verschuiving
van de realiteit zou veroorzaken en ons een betere ervaring zou brengen, voor
altijd?
4. Wie ben ik?
5. Waar ben ik?
6. Waarom ben ik hier?
7. Wat zijn mijn intenties om ergens iets aan te doen?

Wat de vraag ook is, laat liefde het antwoord zijn!
Vraag jezelf altijd af: “Wat zou LIEFDE hierop antwoorden?”

We proberen eerst onze problemen op politiek niveau op te lossen, omdat we de
gewoonte hebben om politieke druk uit te oefenen om mensen te laten doen wat zij
niet willen doen.
We houden discussies, schrijven wetten, legaliseren en nemen besluiten, lokaal,
nationaal, regionaal en globaal, we vergaderen en denken de oplossing te vinden met
woorden, maar het werkt niet !
Tijdelijke oplossingen verdampen en de problemen smelten samen.
Dus we zeggen, oké, dit zijn geen politieke problemen, het zijn economische
problemen!
En omdat we gewend zijn om krachtig op economisch gebied mensen te laten doen wat
zij niet willen doen, gooien we geld naar hen of nemen we juist geld bij hen weg
(sancties) en zoeken we de oplossing van de problemen met geld, maar het werkt niet !
Het geld verdampt en de problemen smelten samen.
En dus zeggen we, oké, dit zijn geen economische problemen, het moeten militaire
problemen zijn!
En omdat het één van onze gewoontes is om problemen met geweld op te lossen,
schieten we kogels, gooien we bommen en gebruiken we wapens, maar het werkt niet !
En nu hebben we geen opties meer en zeggen we; Deze problemen zijn niet makkelijk!
Niemand had gedacht dat het zo 1,2,3 opgelost kon worden. Het gaat een lange, harde
strijd worden. Veel mensen zullen het leven laten tijdens het oplossen van deze
moeilijke problemen. Maar we geven NIET op! We gaan door zelfs ten kostte van ons
eigen leven....!
En we zien niet eens de ironie van onze eigen uitspraken.
En na genoeg doden, mannen, vrouwen ouderen en zelfs kinderen, zeggen de primitieve
volken tegen elkaar, we houden een wapenstilstand, we houden een vredesbespreking...
En de cyclus begint weer van voor af aan !
Dit is het waar we tegenaan kijken op onze planeet!
Hier is het verhaal van de mensheid, het culturele verhaal, doorgegeven door onze
ouders, onze onderwijzers, onze geestelijken, onze politieke leiders, en iedereen waar
we tegenop kijken en waarvan we vinden dat zij de waarheid vertellen.

Zij vertelden ons....
Je bent geboren in een vijandelijke wereld, geregeerd door een God die wil dat wij
dingen doen en wil dat wij dingen niet doen, die ons straft met de eeuwige hel als we
de twee door elkaar halen.
Onze eerste ervaring in het leven is dat we gescheiden worden van onze moeder, de
bron van ons leven. Dit zet de toon en creëert de context voor onze volledige
realiteit, die we ervaren als één van gescheidenheid van de bron van alle leven. We
zijn niet alleen gescheiden van alle leven, maar van alles in dit leven. Alles wat
bestaat, bestaat apart van ons, en we zijn gescheiden van alles wat bestaat. We willen
dat niet, maar het is nu eenmaal zo. We wensen dat het anders was, en natuurlijk,
streven we ernaar om het anders te maken. We proberen eenheid te ervaren met alle
dingen, en in het bijzonder met elkaar. We weten niet precies “waarom”, het lijkt
instinctief te gebeuren. Het voelt als onze tweede natuur.
Het enige probleem is dat er niet genoeg lijkt te zijn van Het Andere om ons
tevreden te stellen. Het maakt niet uit wat het Andere ding is wat we willen, we
schijnen er niet genoeg van te kunnen krijgen. We kunnen niet genoeg liefde krijgen,
we kunnen niet genoeg tijd krijgen, niet genoeg geld, niet genoeg van wat dan ook
waarvan we denken nodig te hebben voor een gelukkig en voldaan gevoel. Het moment
waarop we denken dat we genoeg hebben, besluiten we toch dat we meer willen. Sinds
we denken dat er niet genoeg is van wat we ook nodig hebben om gelukkig te kunnen
zijn, moeten we dingen DOEN om zoveel mogelijk te vergaren als we maar kunnen.
Zaken worden geëist van ons om alles te krijgen, vanaf Gods liefde tot aan het
natuurlijke levensproces toe. Simpel, in leven zijn, is niet genoeg. Derhalve, zijn WIJ,
net als elk ander leven, niet genoeg! Omdat gewoon “zijn” niet voldoende is, moeten we
dingen/zaken doen. Degene die de “goede dingen” doen krijgen de dingen die zij nodig
hebben om gelukkig te zijn. Als je niet de goede dingen doet op de juiste manier,
verspeel je je recht om te winnen.
Dus, de competitie begint! Er is “niet genoeg” op deze aarde, en dus moeten we ervoor
strijden. We moeten strijden voor alles, inclusief GOD.
Dit gevecht is hard. Het gaat om onze overleving. En in deze context overleeft de
sterkste. En alleen de overwinnaar krijgt de buit. Als je een verliezer bent, leeft je in
de hel op aarde, en nadat je bent overleden, ben je ook nog eens de verliezer voor de
competitie voor God, en ga je wederom naar de hel – deze keer voor eeuwig. De dood
is eigenlijk gecreëerd door God, omdat onze voorouders de verkeerde keuzes
maakten. In de westerse theologie, vertelt de mythe van Adam en Eva ons hierover.
Volgens deze mythe had de mens “eeuwig leven” in de Hof van Eden, maar Eva at fruit
van de boom van kennis van goed en kwaad, en toen werden zij en Adam uit de Hof
gejaagd door een boze God. Hij veroordeelde hen en hun nakomelingen voor altijd, met
de dood als “De ultieme straf”. Voortaan zou het leven in een lichaam eindig zijn, en

niet meer voor eeuwig, zo ook de rest van dingen en leven op aarde. Veel culturen
verkondigen hetzelfde verhaal waarvan de meesten neerkomen op het gescheiden zijn
van de mens en God.
Maar er is een lichtpuntje! God wil ons het eeuwige leven terug geven, als we nooit
zijn regels overtreden. Gods liefde is onvoorwaardelijk, alleen zijn beloning is dat
niet. God houdt van ons, zelfs als hij ons moet veroordelen tot de eeuwige
verdoemenis. En dat doet hem meer pijn, dan dat het ons bezeerd, want hij wil echt
dat wij thuiskomen. Maar hij kan er niets aan doen als we ons niet gedragen hebben.
De keus is aan ons. De truc is daarom om ons niet te misdragen. We moeten een goed
leven leiden. We moeten hiernaar streven. En om dat goed te kunnen doen, moeten we
precies weten wat God van ons verlangt en wat hij juist niet wilt van ons. We kunnen
God niet plezieren en we kunnen ook geen overtredingen voorkomen als we het
verschil tussen Goed en Kwaad niet weten. Dus we moeten de waarheid hierover te
weten zien te komen. Gelukkig is de waarheid simpel en makkelijk te begrijpen en te
weten te komen. Alles wat we hoeven te doen is naar de profeten, de onderwijzers, de
verhalen en de bron en oprichters van onze religies te luisteren. En daar er meerdere
religies zijn en bronnen is het van het grootste belang om de juiste religie eruit te
pikken. Als je de verkeerde eruit pikt maakt dat HET verschil tussen winnaar en
verliezer. Als we de juiste volgen, zijn we superieur, beter dan onze tegenstanders,
want wij hebben De Waarheid met ons! Deze status van “Beter”zijn geeft ons dan
weer het recht om de grootste buit te claimen in de wedstrijd zonder er echt voor te
moeten strijden. We roepen onszelf uit tot De Winnaar in de competitie, zelfs
voordat de competitie begon.
Vanuit deze gewaarwording geven we onszelf alle voordeel en schrijven de regels voor
Het Leven op zo'n manier dat het voor anderen eigenlijk een onmogelijke opgave
wordt om in de grote prijzenpot mee te delen. We doen dit niet omdat we gemeen zijn
maar alleen om onszelf van een gegarandeerde overwinning te verzekeren – en
terecht, zoals het hoort, want het is tenslotte Onze religie, onze nationaliteit, ons
ras, ons geslacht, onze politieke overtuiging, welke de waarheid in handen heeft, en
we verdienen het daarom als “De Winnaars” uit de bus te komen. Wij verdienen het
om te winnen, wij hebben het recht om anderen te bedreigen, te bevechten en zo
nodig te doden, om dit resultaat te produceren.
Misschien is er wel een andere manier van leven, een ander idee wat God van ons
vraagt, iets anders, een grotere waarheid. Kan zijn dat die er is, maar daar weten
WIJ niets van. In feite, is het niet echt duidelijk, of we er wel van zouden mogen
weten. Het is mogelijk dat we het niet zouden mogen onderzoeken, laat staan God te
mogen kennen en begrijpen. Alleen het proberen al zou aanmatigend zijn. En verklaren
dat je je ermee bezighoudt is Godslasterlijk.
God is de Ongekende Kenner, de Onbewogen Beweger, de Grote Ongeziene.
Daarom kunnen we de vereisten over de waarheid niet weten, om te voldoen aan de
voorwaarden die we verplicht zijn te volgen, zodat we de vereiste liefde kunnen

ontvangen, om veroordeling te voorkomen en weer een eeuwig leven te verdienen zoals
we dat hadden voor al deze shit startte.
Onze onwetendheid is onfortuinlijk maar zou geen probleem hoeven te zijn. Alles wat
we hoeven te doen is gehoor geven aan wat we denken te WETEN – ons culturele
verhaal – over geloof, en ons dienoveréénkomstig gedragen.
Dit hebben we geprobeerd te doen, ieder volgens zijn/haar eigen geloof en waaruit we
het leven geproduceerd hebben wat we nu leven en de realiteit die we op deze aarde
hebben gecreëerd.

NU BEGRIJP JE HET!
Oké? Dit is het! Zo hebben de menselijke rassen het leven opgebouwd. Allemaal met
onze eigen variaties. Maar zo leven we, in essentie, onze levens, rechtvaardigen we
onze keuzes en rationaliseren we de resultaten. En al deze samengestelde verhalen
komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn gegroeid uit een aantal zeer krachtige illusies
die men omarmt schijnt te hebben in het prille begin van de mensheid met hun
toenmalige kennis. Om maar zo te zeggen, in een analoog, we zijn goochelaars die zijn
vergeten hoe de truc ging.
Dit alles heeft een wereld gecreëerd waar men zonder blikken of blozen $ 60 miljard
aan onfortuinlijke landen schenkt om hun armoede te bestrijden, en gedurende
dezelfde periode $ 900 miljard uitgeeft aan defensie. Zo suggereerde de president
van de Wereld Bank dat door een simpele verschuiving van prioriteiten, de kostten
voor defensie nooit hoger zouden mogen dan die voor de bestrijding van armoede.
Ik breng dit ter sprake, niet omdat ik denk dat het probleem op het economische vlak
ligt. Ik breng dit ter sprake omdat het oplossen van ons spirituele probleem er
automatisch voor zorgt dat we geen hoog budget meer nodig hebben voor defensie.
We zouden onze prioriteiten verschuiven van defensie naar onze medemens om ze uit
hun hopeloze situatie en uitzichtloze bestaan te halen wat zo enorm veel frustratie en
woede produceert waar de wereld zich nu tegen moet verdedigen. Mensen die niet
lijden vallen elkaar niet aan. We zien de eerste signalen van het mislukken van de
sociale orde. Onder de mensen wiens leven redelijk comfortabel is, is een opleving van
geweld. Zelfs degene die tevreden zouden moeten zijn, zijn ontevreden, je weet dat
er iets verkeerd gaat, je weet dat er fundamenteel iets scheef zit, zoals je de dingen
hebt ingesteld. In het kort, je weet dat je in de problemen zit. Vette problemen.
Elke aanval is een uitroep voor hulp. Als iemand een ander aanvalt, komt dit doordat
de eerste persoon lijdt. Geweld is niet alleen een opleving in de straten van het

midden Oosten, ook in de straten van Europa; niet alleen in de huizen van de armen in
Zuidoost Azië, maar ook in de huizen van de rijken in Noord Amerika, omdat armoede
de oorzaak is.
Armoede komt in veel verschillende gedaantes. Er is financiële armoede, fysieke
armoede, mentale armoede, spirituele armoede,....het is allemaal armoede. De
menselijke ervaring van behoeftig zijn is wijdverbreid en niet exclusief voor de
armlastige. Om het met andere woorden te zeggen, de menselijke ervaring van
beperking is onbeperkt. Behoefte ervaren van onvervulde behoeftes – is de oorzaak
van geweld. En behoeftes worden niet vervuld door economische of politieke
mechanismes. Behoeftigheid is een spirituele ziekte, oplosbaar door geestelijke
middelen. Zoek de oplossing op spiritueel gebied, zodat je kunt zien dat behoeftigheid
een illusie is. Voorbeeld: Je zou een lid van jou familie nooit dood laten gaan van de
honger, terwijl je staat toe te kijken. Maar we laten wel toe dat er 400 kinderen per
uur van de honger sterven op een planeet waar meer dan genoeg voedsel aanwezig is
om hen eten te geven.
Het is een spiritueel probleem, duidelijk en simpel. We weten niet Wie We Zijn. Als
we dat wisten, zouden we niet alleen de behoeftes van de armen aan onze voordeur
oplossen, maar ook binnen onze muren, aan onze eigen tafels, de behoeftigheid
aanpakken,
waar nog steeds gestreefd wordt naar ….Groter, Beter, Meer!!
Onze Moeder Aarde.
Je hoeft maar één blik op de wereld te werpen om te zien in welke verschrikkelijke
staat zij is.
Ons culturele verhaal is zeer onvoordelig en is de houdbaarheidsdatum al ver
overschreden.
Wereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel.
Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de
productie van een kilo plantaardige voeding. Voor 1 kilo dierlijk eiwit is zo'n 5 kilo
plantaardig eiwit nodig. Zodoende wordt gigantisch veel voedsel verspild aan veevoer.
Gemiddeld verbruikt een Nederlander 88 kilo vlees per jaar/ 440 kg plantaardig
voedsel.
Dit houdt in dat je met het overslaan van een dagelijks stukje vlees, je 1,2 kg graan
(1,5 brood) terug geeft aan de mensheid.
Ook kun je ervoor kiezen je vleesconsumptie te verminderen én biologisch te gaan
eten.
De verantwoording voor het milieu, de voedselvoorraad en de schaarste in bepaalde
gebieden ligt geheel en al bij elk individu en is onlosmakelijk verbonden met de

individuele keuzes die we maken.
Wij zijn vergeten dat we allemaal kinderen van dezelfde God zijn, één levensproces
vanuit deze God.
Als we deze éénheid zouden herontdekken en herinneren dan zouden we ons afvragen
bij elke aankoop: Heb ik dit echt wel nodig? En wat zou mijn broeder in Zimbabwe
hiervan zeggen? En wat heeft mijn zuster in Niger eigenlijk te eten?
Dan zouden we bewust nadenken over mogelijkheden die de situatie zou veranderen en
intenties ontwikkelen om er op persoonlijk vlak iets aan te doen.
Wat Jezus zegt, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te
gaan, dan voor een rijk iemand om het koninkrijk der hemelen te betreden.
Er is genoeg voor iederéén, maar te weinig voor ieders behoefte!

We kunnen NU beginnen met het schrijven van een nieuw cultureel verhaal, jij en ik!
Vertaling: i.o.v. Neale Donald Walsch
Qoute: Share our Old Cultural Story with as many people as posible. Copy it or write
it out, duplicate is and hand it out....
(Deel ons oude culturele verhaal met zoveel mogelijk mensen. Kopieer het of schrijf
het over en geef het door...)
Hier zouden u een discussie over kunnen starten met uw kind.
7 heel belangrijke levensvragen, waarop u zelf ook nog puzzelt voor de antwoorden.
Maar dat geeft niets, als ouder hoef je niet alle antwoorden te leveren.
Misschien leeft uw kind wel dichter bij de waarheid dan u vermoedt.

