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Het gaat goed met mij, en met mijn ziel!
Dat gezegd hebbende wil ik dan ook met klem benadrukken dat ik zeer graag wil werken!

Echter kan ik door de waarheid die ik gevonden hebben veel werk op diverse gronden niet doen.
Voor veel mensen is de vraag 'wie ben ik' een grote, en vaak ontweken of met illusies gekleurd, 
onbeantwoord raadsel. Voor mij is het antwoord simpel: 'Ik Ben die Ik Ben!' In essentie (op 
subatomisch niveau) bestaat alles in dit Universum uit dezelfde 'materie' of eigenlijk uit dezelfde 
energie. En misschien alles buiten dit Universum zelfs ook. Deze esoterische verbinding die alles 
met elkaar heeft kan men met geen woorden beschrijven, daar elk woord direct afdoet aan de 
totaliteit van dat wat het is. Onder anderen Liefde, energie, bewustzijn, God, Leven(skracht) zijn 
termen die bij kunnen dragen aan je begrip van wat ik bedoel.

God is dus onderdeel van mij, zoals ik onderdeel ben van God. Ik ben dus het Kind, en vanwege 
mijn geslacht de zoon, van God, en tevens God Zelf. Uiteraard ben ik niet alleen, want alles wat er 
is, inclusief al het leven op Aarde, Moeder Aarde Zelf, het gehele Universum, is God = bewuste 
energie.

Waarheid overstijgt religie en geloof, daar religie en geloof zijn voorgekomen uit waarheid. 
Gelukkig leven wij in een wereld waar het als onfatsoenlijk word gezien om een Moslim in een 
varkenshouderij of slachterij te laten werken, en heeft een goed Christen recht op n vrije zondag.
Rastarfari, of beter Rastafar-I, samen met het Buddhisme zijn andere bekende afspiegelingen van de 
Waarheid, evenals het Paganisme, Druidisme, Wicca, Sjamanisme en Naturisme (niet te verwarren 
met natudisme). Een mooie term vaak gehoord in de 'spirituele scene' en andere new agers is 
Holisme. En wie de woorden van Jezus Christus uit de bijbel goed leest weet dat Jezus letterlijk zei 
dat wij allemaal zonen en dochters Gods zijn, en allen de Christus zijn en een Zijn met God, en 
wanneer ons geloof groot genoeg is, wij grotere wonderen zullen doen dan Hij zelf deed, als zo 
beschreven in de Bijbel, en vele andere boeken. Ook zijn er tal van waarheden achtergelaten in o.a. 
De Sumerische geschriften, de Emerald Tablets van Toth, de Maya, en vele andere oude culturen en 
inheemse bevolkingen zoals de Hopi's, Inca's, Cherookee, Aboriginals en Inuit. Maar ook de 
wetenschappen zoals Astronomie, Astrologie, meta en kwantum fysica, kwantum mechanica, sacred 
geometry zijn ook delen van de Waarheid.

Het 'lastige' aan Waarheid is dat het te alles omvattend is, dat het onmogelijk is de totale Waarheid 
in een ding te vinden, omdat je door alle dingen te bekijken, tot de conclusie komt dat al die dingen 
samen eenzelfde waarheid weerspiegelen.

Nogmaals benadruk is dat alle dingen in de buitenwereld altijd naar de Waarheid wijzen, en de 
Waarheid altijd in puurste vorm in je Zelf aanwezig is. Daarna luisteren, handelen, denken en 
voelen is een ware levenskunst, en dat volgen is voor mij ware vrijheid en verlichting.

Meer Bewust Zijn en vrijheid komen met grotere verantwoordelijkheid. Denk aan voorbeeld figuren 
zoals Mohammed, Buddha, Jezus Christus, maar ook zeker aan Socrates en Plato, de geschriften 



van de Sumeriers. Ook aan hedendaagse voorbeelden zoals de Paus, de Dalai Lama en talloze 
verlichte Meesters of Guru's overal ter wereld. En denk ook aan de gevolgen van het misbruiken 
van spirituele kennis in het aantal mensen dat in de naam van god is vermoord, verkracht, verbrand, 
tot slavernij gedwongen, landen die er zijn verwoest en dan nog niet eens te spreken over het 
geweld jegens Moeder Aarde en de rest van de dieren.

Terug komend op mijn Waarheid; Ik Ben die Ik Ben, net als Al dat Is. Moeder Aarde, of Gaia of 
Patchamama, is hetzelfde als ik, net als God. Iemand die niet verder komt dan de realisatie ik ben 
het lichaam waar ik in zit, zal het bizar vinden om als baan zijn eigen lichaam te schaden, door 
bijvoorbeeld met een hamer op zijn vinger te moeten slaan.
Iemand die de vraag 'wie ben ik' verder uitpluist zal zien dat alles een gebalanceerd geheel is, en dat 
er geen onderscheid is tussen het schade van de vinger van het lichaam, dan het schade van 
bijvoorbeeld Gaia of een ander Wezen, zoals bijvoorbeeld een dier.
Mensen die claimen dat je bijvoorbeeld geen pijn hebt als je een dier opeet, wil ik zegenen met de 
waarheid dat dat een verschil in perceptie is. Zo zijn er ook mensen die zeggen dat pesten of andere 
emotionele schade erger is dan fysiek in elkaar geslagen zijn, en ga zo maar door.

Er zijn dus vanwege mijn begrip van de binnen wereld en de buiten wereld dingen waar ik niet aan 
kan/wil/mag bijdragen. Zo rij ik geen gemotoriseerd voertuig, eet ik geen dode dieren, ga ik bewust 
om met wat ik koop en consuminder in plaats van consumeer. Zit ik bij een bank die alleen natuur 
zuiver onderneemt, en kies ik er voor zo min mogelijk geld uit te geven aan schadelijke bedrijven of 
het anderzijds steunen van schadelijke activiteiten voor al dat leeft. Ik leef ik de Waarheid die ik ken 
en Ben de Waarheid die ik weet. Uiteraard is dit een voortdurende ontwikkeling.

Dat ik graag wil werken is een feit. Zo heb ik laatst correspondentie verstuurd naar het Vaticaan om 
mij beschikbaar te stellen als opvolger van de Paus, om zodoende de kerk mee te laten liften op de 
transformatie die al geruime tijd merkbaar op Aarde bezig is. Ook zou ik als koning of 
minister(president) fantastische dingen tot stand kunnen brengen, wetende dat elk Wezen in essentie 
wil dat alles goed is voor iedereen, en dat iedereen genoeg heeft, zonder dat anderen daarvoor te 
kort moeten komen. Maar ook als directeur van unilever zou ik gmo's en schadelijke e-stoffen per 
direct verbannen uit het assortiment, en dat alleen al red duizenden levens wereldwijd. Verbeter de 
wereld; begin bij jezelf is 100% waar. Geef mij een stuk land en ik zal me eigen voedsel 
verbouwen, me eigen eco huis maken en zo veel mogelijk zelf voorziend leven.

Helaas werkt het systeem niet zo. Het systeem is namelijk zo ontworpen dat er een heel klein deel 
van de mensheid enorm veel profiteert, en het gros van de mensheid vooral bezig is met hard 
werken om te overleven. En een deel van deze mensen de luxe van een goude kooi kan genieten 
door het verwerven van zoethoudertjes als vakanties, televisies, autos en diamanten. Van welk voor 
elk de ingredienten worden geplunderd uit landen overseas, waar de armoede in stand word 
gehouden door dezelfde mensen die profiteren van het gehele systeem. Opvallend is dat de 
scheiding tussen top, lower en bottom class steeds groter word, en de (voorheen middle) lower class 
lijkt geheel te verdwijnen in de bottom class. Waarom mag het ene bedrijf onbeperkt geld 
bijdrukken en het letterlijk uit de lucht creeren, terwijl een ander bedrijf, of land, of mens dat geld 
vervolgens tegen rente moet lenen. Waarom hebben we het recht op onderdak, maar tevens de plicht 
hier zwaar voor te betalen, met geld wat eigenlijk niet eens bestaand? Waarom worden er politieke 
besluiten genomen die indruisen tegen de wensen van het volk? Waarom worden 'dictators' in 
grondstofrijke landen wel militair aangepakt en andere niet? Waarom worden mensen als John F 
Kenny, Pim Fortuyn, Lady Diana, en soortgelijke die openlijk soortgelijke dingen zeggen of 
afwijken van een geheime agenda altijd vermoord..?

Omdat de meeste mensen worden afgeleid in het grote levens spel door illusies en onwaarheden. 
Koop dit en je bent gelukkig. Als je dit voelt of zo doet heb je dat medicijn nodig. Eet gezond, maar 



betaal minder voor een hamburger! We krijgen een voorbeeld levensstijl voorgeschoteld in de 
media, op school en in de maatschappij, die voor bijna geen mensen haalbaar is, en voor geen enkel 
mens volledige voldoening zal geven. De meeste mensen zijn content als ze 10 a 15 euro per uur 
verdienen, daar het bedrijf waarvoor ze werken over hun rug vaak 3 tot 5 keer het uur salaris winst 
maakt. Werken voor een bedrijf schaad dus vaak niet alleen (indirect) onze planeet, en onze mede 
Aardlingen, maar ook nog eens onszelf, daar onze energie en tijd niet in evenredigheid word 
gecompenseerd, maar wij toch gedwongen lijken te worden dit te accepteren, omdat wij moeten 
voldoen aan alle verplichtingen die ons worden opgelegd in de vorm van belastingen, (verplichte) 
verzekeringen, levens(behoefte) voorzieningen, monopoly posities en andere vormen van 
criminaliteit en schendingen van Mensen rechten.

Kort samengevat is de Aarde en al dat daarop leeft onderdeel van de Ik Ben die Ik Ben. Op die 
gronde kan/wil/mag ik niets van dat alles schaden. 
Ook kan/wil/ag ik niet bijdragen aan of meewerken met groepen of bedrijven die de Aarde (en/of al 
en/of enige van haar bewoners) (moedwillig) schaden.
Hieronder vallen zeker niet begrenst aan maar wel bestaande uit: het onderdrukken van Aardlingen, 
en/of het (langzaam) vermoorden of mishandelen van Aardlingen in (w)elke vorm dan ook 
(hieronder vallen zeker niet begrenst aan maar wel bestaande uit: slavernij, vlees, wapen, olie, 
diamant, fast food, verzekering en farmaceutische industrie, de banken, de koninging der, alsmede 
haar 'onderdanen' alsmede de staat der, nederlanden, het economisch systeem, de banken en alle 
andere financiele zwendelaars(instituten), het rechtsysteem en elk ander systeem dat gebaseerd is op 
(de instand houding van) het huidige model waarin 20% van de mensheid de resources van 80% van 
de mensheid opmaakt waarbinnen die 20% slechts 1% filthy rich die het hele systeem manipuleren. 
En nu de nog steeds relatief rijke 20% westerlingen het nu ook steeds moeilijker krijgt beginnen zij 
dit spel ook door te krijgen.

Ik ben uit de matrix gestapt. Ik wil dan ook zeker mijn bijdrage doen aan de mensheid en/of de 
buitenwereld, vanuit Liefde, Harmonie, Compassie, Eerlijkheid en Waarheid.

Zo geef ik al geruime tijd begeleide meditaties, energetische en andere healings en massages op 
donatie basis. Ook neemt bijvoorbeeld het maken van bewuste keuzes in de bio winkel veel meer 
tijd en aandacht in beslag, dan het volstouwen van je winkelwagen in de gewone supermarkt. Ook 
richt ik veel aandacht naar binnen en naar mezelf, zodat ik mezelf en daardoor de wereld beter leer 
begrijpen. Ook word je je daardoor bewust van gedachten en emoties, en het verwerken en loslaten 
daarvan. Ik doe dus wel degelijk werk, al is het werk wat ik doe veelal niet volgens de 
maatschappelijke maatstaven. En veelal ook tegenstrijdig met het belang van diegene die achter de 
schermen de touwtjes in handen hebben. Een soldaat word niet voor niets goed betaald, en een 
popster nog beter.

Ik Ben de verandering die ik wil zien in de wereld. Ik deel Liefde, Licht en Waarheid met mijn 
omgeving en herken God of de Bron in Al dat Is!
Hoeveel meer dan dat is er nodig van elk Mens om de Aarde (weer) een paradijs te maken voor alle 
Aardlingen?

Tevens heb ik ook in nederland volgens een juridisch proces achtereenvolgens mijn naam en 
Soevereiniteit geclaimd. Dus los van dat Ik Ben die Ik Ben, heeft dit lichaam de juridische status 
van Soeverein Mens. Wat dit inhoudt is bekend bij uw staatshoofd, en aan haar de taak dit door te 
geven aan al haar onderdanen (=ambtenaren). U heeft dan ook bij deze mijn toestemming om mijn 
soevereiniteitsclaim bij haar opvragen. Tevens verwijs ik u naar de Universele Verklaring van de 
Recht van de Mens, het handvest van Compassie, en het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens.



Ik wil zeker werken, al kan ik niet zomaar elke baan doen.
Ik zou bijvoorbeeld graag voor 20 a 25 euro per uur (belastingvrij) gewapend met papierprikker en 
vuilniszak de straten van utrecht schoon maken.
Tevens geef ik reeds begeleide meditaties, healings, coaching, en soortgelijk werk. Hier vind u meer 
over op CENSORED en CENSORED.
Ook wil ik graag een eigen bedrijf beginnen, en wel in het vastgoedbeheer.
Al zou een stuk land waarop ik mijn eigen eco huis en permatuin mag maken en onderhouden, 
voldoende zijn.

Met vriendelijke groet en in blije verwachting van ons gesprek,
CENSORED, 02-01-2013

Ik, gekend als CENSORED; met de uit erfrecht verkregen familienaam van CENSORED.

CENSORED, geboren op CENSORED te CENSORED en levende als vrij en soeverein mens van vlees en 
bloed op het vaste land bij de gratie Gods en als crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van 
de copyright naam, claim de naam en de handtekening © CENSORED en/of afgeleide daarvan, alle rechten 
voorbehouden.


