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Boek 29. Het Koninkrijk der Mensenrechten!
Een heel ander boek dan alle boeken die ik eerder geschreven
heb, wellicht het boek wat het meest overeenkomt met het
boek: Leven, Leren, Herinneren, Weten. Het boek wat in
wezen meer zegt dan wie of wat maar ook kan vertellen die
vanuit medisch en met name ethisch gezien, zelfs vanuit
statistisch financieel oogpunt kijkt. Want gek genoeg, totaal
vanuit de losse pols geschreven, kan ik aangeven dat het
verband, dat wat in wezen als doekje voor het bloeden zou
moeten gelden, al sinds jaar en dag verkeerd wordt gebruikt.
Verbanden leggen, verbindingen leggen en al wat in wezen een
bijdrage levert aan wat energie is, zegt, doet, denkt maar ook
laat, is wat door studies en alles wat wetenschappelijk maar
ook bewijstechnisch gepresenteerd wordt, iets waar geen hout
van klopt. Ja, geen hout, daarbij is ook meteen alles wat nu
speelt omschreven en aangeduid. Hout leeft, dat is van waarde,
evenals alles wat God ooit gemaakt en zelf gecreëerd heeft.
Alleen dat wat God gemaakt en gecreëerd heeft is van waarde
en zal ook waardevast zijn, hoeveel moeite, initiatieven en
acties er ook ondernomen worden, om dat wat leeft te
ontwaarden. Omdat dat wat leeft, vanuit liefde ontstaan is, dat
wat leeft vanuit een onlosmakelijke bron tot stand gekomen is,
nu tot stilstand gebracht, waardoor er geen mens, dier of enig
andere macht of kracht bestaat, die ‘t leven ooit teniet zal
kunnen doen. De mens is, al wat leeft is en hoewel het er lang
zo uitgezien heeft, dat er een mogelijkheid bestond om dit te
wijzigen, is dit voor eens en voor altijd iets geworden wat
onder geen beding bekrachtigd wordt. Hoeveel er ook wordt
ingezet, hoeveel geld, macht en middelen er ook opgetrommeld
worden, om dat wat God gecreëerd heeft, om zeep te helpen.
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