
De Lichtwerelden

De lichtwerelden,

ze noemen dat er zeven lichtwerelden zijn, en een zon van het hoogste licht
in het midden, in het centrum. Iedere lichtwereld heeft een andere kleur
en bestaat zelf ook uit puur licht, de zielen die erin worden opgenomen
ervaren het hoogste licht, en geluk en de deugd die zij gekozen hebben
hun zielen worden ermee gevoedt en zij verkrijgen de volle gezondheid 
van de ziel.

In de lichtwereld waar zij toe verkozen zijn, vinden zij de vervulling
van alle hartewensen door dit licht. Zij vinden er de moed, en de verbondenheid
om hun ziel aan te vullen met de wijsheid, die door levenservaring zo wordt
gezocht.

De zeven lichtwerelden zijn,
een van wijsheid, een van compassie, een van rechtvaardigheid, een van moed,
een van verdraagzaamheid, een van gebed, en een van de werkelijkheid.

De zeven lichtwerelden bereikt men als het inzicht dat men na het leven de hemel 
mag binnengaan met de voorwaarden die erbij horen.

De zeven lichtwerelden en de zon van het hogere, van de godheid,
van de engelen in het midden. De zon die alle zeven werelden gelijkelijk
zijn straling geeft, de zeven werelden draaien gelijkwaardig en gelijke afstand
rond deze troon van de Zon, van de godheid.

De lichtwerelden
erom heen draaien de een en dertig goden en de een en zeventig godinnen.

De een en dertig goden zijn een en dertig orden of ordes. Waar door regel en toewijding de genade 
verworven wordt.

De een en dertig goden zijn aan een en dertig orden verbonden, ieder met de voorwaarde om zowel 
de genade te verkrijgen te behouden, en het doel te bereiken.

De een en zeventig godinnen zijn allen dienstbaar aan het eeuwige principe, door hun overgave aan 
dit principe bereiken zij de eeuwige dienstbaarheid.

De een en zeventig godinnen zijn in iedere taal verbonden aan een reeks rituelen die in evenzoveel 
religies benoemd worden. Die in even zoveel boeken geschreven staan.

De een en dertig goden, bij de orden zij kiezen zelf hun volgelingen, en werven die met de boeken 
die zij kunnen vinden. Deze goden beslissen zelf of hun orde bekend is op een wereld, in een 
samenleving en in een gebied. Afhankelijk van plaats, van volk, van taal.

De een en zeventig godinnen kiezen zelf hoe zij een dienstbaarheid, een dienaar die toewijding 
toont aannemen, en schenken dan de heilige boeken, de rituelen om hen tot het doel te leiden.
Zij kiezen zelf hoe zij de dienstbaarheid belonen.



De zeven lichtwerelden, als een ziel de toegang verwerft, verblijven zij er een korte of lange tijd, en
laten zich voeden door het licht, de deugd, en de genade. Als zij opgeladen zijn, tot zover zij als ziel
kunnen, verlangen zij terug naar een leven dat zij gekend hebben, en dalen weer af om een leven 
aan te nemen, en een taak te voldoen, of door ervaring te groeien in het besef van bestaan.
Als zij dan een leven goed hebben vervuld verkrijgen zij de toegang opnieuw en kunnen opnieuw in
het licht hun voeding krijgen.

---

De een en dertig goden kiezen wie in hun orde wordt opgenomen,
en door het werk wat zij doen, komen ze dichter bij de godheid zelf 
en als zij opgenomen worden in de naam der goden, worden zij 
van tijd tot tijd in de lichtwereld opgenomen, en worden zij van tijd tot tijd uitgezonden
naar een wereld om de orde te brengen, te behouden, en de volgelingen te onderwijzen.
Door in de godheid opgenomen te worden blijft de ziel gezond, blijft het doel behouden
blijft het geluk houdbaar.

De een en zeventig godinnen, zij door dienstbaarheid tot het principe, voldoen zij door hun 
afhankelijkheid de taak, als de godinnen door hun dienstbaarheid en hun toegewijden door de 
dienstbaarheid, door hun taak in afhankelijkheid te voldoen.

Als dan de ziel tot de godin van keuze nadert. Waarbij de godinnen zelf hun volgelingen kiezen
en zelf als een stel woorden in elkaar passen om bij elkaar de grootheid van het principe te 
beschrijven in de maat die passend is.

De volgelingen door hun afhankelijkheid van de godin, komen nader tot de godin, en door het 
karakter van de godin in hen op te nemen, en door hun wil afhankelijk te stellen worden zij in de 
godin opgenomen, door de dienstbaarheid daardoor in zich op te nemen.

De godin laat ze van tijd tot tijd in dienstbaarheid het geluk tijdelijk opgeven, en van tijd tot tijd 
worden ze in een lichtwereld opgenomen, om bij te laden, om hun dienstbaarheid te belonen.
Waardoor het leven wat zij steeds krijgen door maat en afhankelijkheid, weer tot eenheid komt.

De een en dertig goden, kiezen hun volgelingen voor hun orde, waar zij alle voorgeschreven regels, 
genade, en toewijding volgen, en door deze te voldoen in de godheid opgenomen worden.
Waardoor ze van tijd tot tijd een leven van werk krijgen, maar ook een tijd van beloning.
Als het rad dat op vastgestelde tijd, de zon de aarde doet verwarmen, en de aarde de levende wezens
voedt en voortbrengt.

De een en zeventig godinnen, als haar volgelingen in hen als godin worden opgenomen, zij allen in 
afhankelijkheid en dienstbaarheid van tijd tot tijd het geluk opgeven, om een taak te voldoen, en 
voor hun dienstbaarheid beloond worden.

---

De orden der goden

vier orden der godsdiensten, waarvan een orde de Godheid zelf die niet genoemd wordt.
Soms ook wel de directe binding met dit ongeboren principe genoemd. Omdat alle orden
een voorwaarde hebben en dit principe door eenheid geen voorwaarde nodig heeft.
Maar men wel in de zichtbare orde verbonden blijft. Ook als men in de godheid is opgegaan.



drie orde der koningen,
zes orde der wijsgeren.
Negen orden der beroepen en ambachten
tien orden der plichten.

De een en zeventig godinnen
zij allen zijn een deugd verbonden aan een taak.
Zij allen dragen door de deugd door de taak het doel van zowel de godinnen
de samenleving en het heil van voorspoed binnen de samenleving.

Door dienstbaarheid vinden zij hun volgelingen en als een moeder-godin
voeden zij hen, door de tradities de cultuur, door de plichten door het onderwijs.
Ja velen die tot de godinnen naderen zijn niet bekend,
zij zijn bescheiden, voldoen hun levenstaak, voldoen aan hun plicht.
Velen worden geroemd als zorgzame vrouwen en mannen die hun kleine taak
hoe groot ook in ernst voldoen.

De een en dertig goden en de een en zeventig godinnen samen dienen hetzelfde
ongeboren principe. Door in een god of godin opgenomen te zijn, de wil
getrancendeerd is, de orde de voorwaarde en de zegen beschrijft.
De dienstbaarheid de plicht en voorzienigheid beschrijft.

Door in een god opgenomen te worden, men door de godheid een is met 
dit ongeboren principe.

Door in een godin opgenomen te worden, men door de dienstbaarheid
een geworden is met dit ongeboren principe.

Buiten de een en dertig goden, vliegen de een en negentig engelen,
die de een en dertig orden bewaken. Zij zijn als aan vleugels gebonden
en zijn als aan de volgelingen gebonden om hun taak te beschermen.

Diegenen die in de godheid opgenomen zijn, zijn in de straling opgenomen,
waardoor de engelen hen niet hoeven te geleiden.

Zij die in een orde zijn, en nog moeten naderen en als van buiten door de orde
toenaderen, zij worden van buiten door de engelen begeleidt.

De een en negentig engelen, hebben geen vorm en geen naam, zij dienen
de een en dertig goden en de een en dertig orden.

Buiten de een en zeventig godinnen, zijn de een en dertig en honderd geesten,
die als van buiten alle volgelingen door hun geest de dienstbaarheid onderwijst.

Deze een en dertig en honderd geesten, zijn als in gevoel verbonden aan alle volgelingen
en door hun niet aflatende invloed voldoen alle volgelingen hun dienstbaarheid.

Buiten de engelen en geesten zij de werelden waar de levenden hun leven voldoen,
sommigen leven om een wens te vervullen, anderen voldoen een leven met plicht om
een beloning te verkrijgen, weer anderen stellen zich open, om geleidt te worden



en nieuwe zaken en schatten te ontdekken.

Alle werelden waar de levenden hun leven voldoen, bevatten naar voorkeur van de goden
de orden die zij daar stellen in de tijd van hun openbaring, de taal en de vele vormen van 
overleg.

Alle werelden waar de levenden hun leven voldoen, bevatten naar voorkeur van de godinnen
de vele vormen van dienstbaarheid, waar zij allen meewerken aan de orde in de samenleving
en de orde van de beroepen, de orde van de leiders, en de voorspoed. Waar de volgelingen allen 
delen in de mate van plicht die als dienstbaarheid wordt getoond.

Alle werelden der levenden, waarvan in het universum, het heelal, de sfeer, de dimensie, er vele 
zijn, worden alle orden naar de maatgeving verspreidt en onderhouden.

Worden alle vormen van dienstbaarheid als een kan met water met vele kleuren tot een dagelijkse 
dorst gelest, zij die werken vinden loon, zij die zoeken, vinden hun wens, zij die aanbieden, krijgen 
hun aanbod.

De een en zeventig godinnen zijn als de moeders van de volkeren die naar kleur, naar taal en naar 
vorm zijn gescheiden. Zij vormen de veelkleurigheid der werelden.

drie orden der godsdiensten, 
Waarvan een op genade een op toewijding en een op ritueel is gebaseerd.

drie orde der koningen,
Waarvan een op autoriteit, een op democratie en een op openbaring is gebaseerd.

zes orde der wijsgeren.
Waarvan vier op de wetenschappen, een op wijsheid, en een op openbaring is gebaseerd.

Negen orden der beroepen en ambachten
Waarvan wij de wetenschappen kennen die zijn geordend in hun systemen naar expertise.

tien orden der plichten.
Die zijn gerangschikt naar de voorkeuren in de samenleving om het geheel
der maatschappij in verbinding te krijgen opdat de samenleving
voorspoed kent. Van de mens die zich ontwikkelt, zijn leven naar wens op plicht voldoet.
En na het leven in tevredenheid zijn wensen afweegt aan de vervulling en zijn plichten
beloond krijgt met de afgesproken beloning. Waarbij plicht tijdens het leven zonder
wens moet voldaan worden, opdat plicht gebonden blijft aan beschikbaarheid..

De een en zeventig godinnen aan de volkeren gebonden zijn en de diverse verscheidenheid
voortbrengt. Van huidskleur, van taal, van traditie, cultuur, en vorm.

Door de dienstbaarheid voldoen zij allen aan de orde in de samenleving waar zij een plaats innemen
die niet op voorhand door een godheid wordt gecoordineerd, waardoor de uitdrukking geest niet 
herleidt tot een engel, immers een engel is zelf aan een godheid verbonden.

Een geest is dan een functie van een alomvattend handelend orgaan die een bepaalde ordening en 
hierarchie in het heelal bewaakt.



De een en zeventig godinnen
zijn er negen van de huidskleur, zijn er negen van de taal, zijn er negen van de functie.
Zijn er negen van de volkeren. Zijn er negen van de cultuur, Zijn er negen van de traditie.
Zijn er negen van de wetenschappen. Zijn er zeven van de persoonlijke ontwikkeling.
Is er een van het ongeboren principe.

De geesten zijn verbonden in hun allesomvattendheid met de functie waar zij bij horen,
de functie naar de godinnen en hun kenmerken.

Zij die als godin, een lid der volkeren zijn, worden door die geest in hun volk behartigt.
Zij die als godin, een taal kennen, worden door de geest van die taal behartigt.
Zo is ieder wezen bij de godinnen gebonden aan de dienstbaarheid die samengaat met 
alle kenmerken van die godinnen.

Zij die dan een worden met de godinnen hebben niet meer de geleiding van de geesten nodig
immers die behartigen de godinnen van buiten.

Zij die een worden met een godin, kunnen bij de godin door hun aanhoudende dienstbaarheid
die zij in eenheid onvoorwaardelijk verrichten en zowel dienst en beloning in gezetten tijden 
ontvangen. Zij die door eenheid met de godin, kunnen naderen tot het ongeboren principe.
De godin die niet genoemd wordt. Die wel omschreven wordt, maar het pad van dienstbaarheid en 
vorm van overgave behoeft.

De een en dertig goden en de een en dertig orden.
De een en zeventig godinnen, en de een en zeventig vormen van dienstbaarheid.


