TELEPATISCH BERICHT
VAN DE EEUWIGE VADER
VOOR DE AARDSE WERELD

Hemelse Wetenschap

ALFA EN OMEGA

Prijs de Heer met vreugde, alle bewoners van de aarde.

Deze telepathische scroll werd in het Spaans geschreven
tussen de jaren 1975 en 1978 in Lima, Peru.

TELEPATISCH BERICHT VAN DE EEUWIGE
VADER VOOR DE AARDSE WERELD; TWEEDE
BOODSCHAP; DE EERSTE BOODSCHAP IS
VERBORGEN VOOR DE WERELD GEBLEVEN
DOOR DE RELIGIEUZE ROTS.Ja, mijn kinderen, men wordt geboren zoekend
naar de waarheid; men wordt ter wereld gebracht
in een wereld van kennis, de Openbaring heeft
eeuwen op zich laten wachten; uw Schepper
maakt gebruik van Levende Doctrines om de wereld verder te laten komen; in het verleden zond
hij de wet van Moses; daaropvolgend kwam de
Christelijke Leer; de derde, die nu aanvangt, is
de Doctrine van het Lam van God; deze Doctrine zal bekend worden als Hemelse Wetenschap;
diens oorsprong ligt in de natuurelement; het Telepathische Scrip is het middel van communicaALFA EN OMEGA
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tie die de Schepper van het Universum gebruikt;
het is immer zo geweest; in het Verleden werden
de doctrines van profeten ontvangen door telepathie; omdat alles een oorsprong heeft en een
bestaansdoel; de Doctrine van het Lam van God
heeft geen einde; omdat het universum het niet
heeft; en om dezelfde reden zal het wereldwijd
verspreid worden; het zal vertaald worden naar
alle talen ter wereld; haar invloed zal het uitbuitende materialisme doen vallen; omdat een
nieuwe ethiek tot de wereld zal komen; de ethiek
van het Millenium van Vrede; De Doctrines van
de Eeuwige Vader zullen de wereld altijd doen
transformeren; net zoals het in het Verleden
des Aarde gebeurd; menselijke geesten hebben
De Nieuwe Openbaring verzocht te komen; het
is u gegeven; elk moment heeft uw in bestaan
geleefd, is door u verzocht en is u gegeven; de
Nieuwe Openbaring is het vervolg van de Heilige Geschriften; er is een verschil tussen de Geschriften bestuderen en erin geloven; de eerste is
eeuwig, omdat de geest altijd de eigen oorsprong
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zoekt; de tweede is de weg van het lot; de religies zijn vóór de wereld de eersten om beschuldigd te worden; in de Doctrine van het Lam van
God; the zogenaamde religies in hun menselijke
ethiek hebben de geloofswereld gescheden; hier
hebben ze geen recht toe; ze zijn vergeten dat er
een God is; slechts één waarheid; allen Satan verdeelt en hij verdeelt zichzelf; de religieuze geesten zijn dezelfde als Farizeeën uit het Romeinse
tijdperk; zij hebben de wedergeboorte van God
verzocht om fouten uit het Verleden te verbeteren; en de beproeving is hen gegeven; vergeet
niet alle religieuze mensen ter wereld, dat ieder
wordt beproefd op de gekozen lotsbestemming;
jullie geesten van het gesteente hebben hetzelfde
gedaan in verre werelden; jullie zijn verdeeld geraakt in massa’s; jullie veroorzaakten geestelijke
verwarring in anderen; jullie hebben veel planeten met materiële tempels; en jullie hebben het
opnieuw gedaan op Aarde; daarom zullen jullie
de eerste veroordeelden zijn; jullie, die door het
breken van de wet de antichrist worden; en elke
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overtreder van de Geboden is dit; jullie zeggen
de heilige Moeder de Kerk; ik zeg dat niemand
in deze wereld heilig is; de werkelijke onderdanigheid heeft geen titels nodig die onbekend zijn
in het Koninkrijk der Hemelen; zelfs uw microscopische planeet is zo; alleen de Vader en enkele
profeten kennen het planetenstof genaamd Aarde; het doel is dat het Levende Universum van
Vader Jehova geen einde heeft; en wie denkt dat
groot zijn dat niet is; voor u is het woord prostitué geschreven; omdat jullie mijn Goddelijk
Recht ondermijnen; blinden leiden blinden; deze
brengen fouten over op andere blinden; wanneer
de Nieuwe Leer verspreid, zal uw gesteente van
geestelijk egoïsme uiteengeslagen worden; het
woord rots symboliseert geen eeuwigheid; de
Aarde is relatief en niet eeuwig; jullie denken
dat jullie Kerk eeuwig is; de gebeurtenissen die
komen zullen uit deze fout voortkomen; alleen
diegenen die oprecht bescheiden zijn, hebben de
eeuwigheid bereikt; niet zij die ethiek leren binnen immoraliteit; toen mijn Eerstgeboren Zoon
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in het verleden des Aarde zei; op deze rots zal ik
mijn Kerk bouwen, zei hij dat door de Toekomst
van de mensheid te zien; de Drie—enheid is
overal; het is ook in de levende tijden; Verleden,
heden en toekomst; En wat zag hij? Hij zag al
jullie overtreding; hij zag hoe jullie onschuldige
schepsel najaagden; omdat zij niet jullie ideeën
deelden; hij zag hoe jullie hun aan de schandpaal
nagelden; hij zag hoe jullie geweldige geleerden
en schrijvers najaagden; slechts omdat zij jullie
de fout lieten inzien; hij zag hoe jullie aardse koningen kroonden; wetend, met jullie egoïstische
gesteentes, dat er maar één Koning der Koningen
is; de Heilige Vader; Hij die leven geeft en wegneemt; de titel Koning is er één van de hemelse
wereld; de demon is genaamd geestenkoning; de
Geboden schrijven niet voor Koningen te worden; ze leren dat bescheidenheid voor alles komt;
hij zag hoe jullie de armen zegenden waarmee
de kinderen van de Vader elkaar doden; terwijl,
jullie, demonen, weten dat het Gebod leest: Gij
zult niet doden; hij zag de bestemming van het
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geloof; hij zag de onzedelijkheid in jullie geesten;
het zou beter zijn geweest als jullie niet de wedergeboorte hadden verzocht; jullie religies zijn niet
bekend in het Koninkrijk der Hemelen; elke leer
van ethiek die zich voordoet als de verdeler van
het geloof van de kinderen van de Vader is onbekend; de enige tempel die men kent in het Koninkrijk, is de tempel van werk; werk is de oudste
opdracht die er bestaat; voordat jullie microscopische planeet geboren werd, werd, en wordt nog
steeds, werk uitgevoerd in kolossale werelden; de
tempel van werk wordt nooit met de grond gelijk
gemaakt; jullie materiële tempels daarentegen
wel; en daarmee ook de materiële verheerlijking
op deze planeet; een verheerlijking die nooit geleerd had moeten worden; omdat deze verheerlijking voortkomt uit hypocrisie, jullie hebben de
voortgang van de wereld in twintig eeuwen vertraagd; op moreel en geestelijk gebied.-
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Ja, kleine zoon; deze hemelse tekening laat zien
dat elke gerechtigheid op dezelfde manier ontstaat als hoe schepsel reproduceren; alle menselijke geesten namen deze gerechtigheid waar in
het Koninkrijk der Hemelen; omdat het zien van
de eigen gerechtigheid iedereen gegeven wordt;
alles bestaan in het Koninkrijk der Hemelen; niemand komt blind de wereld in wat betreft geestelijkheid; gerechtigheid past zich aan volgens uw
acties; omdat eenieder beloofde zijn eigen hemel
te maken; gerechtigheid vindt haar wet in de Levende Geboden; dit is dezelfde maatstaaf waaraan u gemeten zal worden; ieder van jullie ideeën
heeft een intentie; en elke intentie wordt fysiek en
ALFA EN OMEGA

7

lieven in het Koninkrijk; de intentie wordt beoordeeld, zodra de geest er zelf mee in overtreding gaat; het menselijk lichaam is een product
van magnetische wetten; gewonnen uit de macrokosmos, en genaamd heilige wetten; Wie ontkent hemels te zijn in de microscopie die men
vertegenwoordigd, ontkent de Vader; die het beste voor Zijn kinderen wil; en wie de Vader ontkent, ontkent zijn eigen eeuwigheid; omdat in
oneindige hemelen zij hun gedachtes lezen; wanneer deze hemelse wezens de geesten lezen, doen
ze dit door te beoordelen; wie de Vader ontkent,
wordt de toegang tot de Levende Hemelen ontzegd, wat je beneden doet, heeft een repercussie
daarboven; waar je geest ook heen gaat, de Wet
zal identiek zijn; mijn opdrachten zijn hetzelfde
daarbeneden als daarboven; wat verandert, is de
denkwijze die voor een moment geleefd wordt.
Jullie gerechtigheid is en zal geestelijk blijven; dat
wat materieel is zal niet in uw zin van leven achterblijven; in uw kennis; de unieke realiteit voor
elke geest is de eeuwigheid die het beleefd; het is
8
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niet het kortstondige dat het voelde toen het nog
een fysiek lichaam bezat; een lichaam van vlees
die het verzocht; en hem/haar gegeven was; het
geven van een fysiek lichaam is niet zoals het geven van iets anders; het lichaam is levend wat ook
om fysieke geometrie vroeg; het werd gegeven;
het erfgoed is hetzelfde voor eenieder; materie en
geest hebben dezelfde rechten, beiden verzoek;
geestelijk en materiële wetten zijn samengevoegd; dit is bekend in het Koninkrijk der Hemelen als de Ark van het Verbond; de materialisatie
van de geest wordt namelijk niet met willekeur
gedaan; het wordt gedaan met verantwoordelijkheid; het tegenovergestelde is voor een schepsel
om zichzelf te verafschuwen; en wie zichzelf verafschuwd, verafschuwd de Vader; Hij die in hem
wordt gevonden; is u nooit geleerd dat uw Schepper overal is? In zowel het voorstelbare als onvoorstelbare? U zegt het inderdaad te weten;
maar niet door uw eigen kennis; door uw eigen
inzet; in het zweet des aanschijns; door uw eigen
gelijk; hij die zoeken zal, zal vinden; omdat hij
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wordt beleend naar zijn toewijding de grootste
zoektocht; u kan namelijk veel dingen zoeken in
uw bestaan; en als je niet zoekt naar de Vader, Hij
die u leven gaf, zal u niet het Koninkrijk der Hemelen betreden; de ondankbaren zijn nooit binnengekomen; alleen de bescheiden schepsels; zij
die hun eigen beproevingen hebben doorstaan in
hun leven; omdat om deze beproeving door de
bescheiden schepsels zelf is gevraagd in het Koninkrijk; elke beproeving die men ieder moment,
iedere seconde doorstaat, is verzocht en gegeven;
zelfs de manier en kenmerken van jullie sterven,
jullie verzochten; binnen jullie beproevingen,
verzochten jullie de hoogste moraliteit te vervullen, de enige; omdat jullie zonder dit nooit het
Koninkrijk der Hemelen kunnen betreden; en
jullie verzochten dat zulke ethiek op Aarde geleerd wordt; en de Heilige Geboden werden geschonken aan jullie; zij zijn de maatstaaf; want
aan deze zal u gemeten worden; en dus zal het
aan de vervulling van deze planeet overgelaten
worden; de menselijke geesten zouden mij nooit
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zo goed kunnen bestuderen, maar, niet leven volgens de ethiek van mijn Geboden betekent duisternis; omdat u dan nooit zal komen waar de Vader is; de tijd weg van het licht is ongeëvenaard;
dat u opnieuw geboren moet worden om het
nummer te lezen; die zich niet in uw microscopische evolutie bevindt; de gerechtigheid die u verzocht begint bij het meest microscopische ding
dat men zich voor kan halen; zo is het, omdat de
kleinste, de bescheidene, als eerst in alles is; eerst
in het Koninkrijk der Hemelen en de Heilige Gerechtigheid; en als eerst voor Heilige Vader Jehova; en het meest microscopische ding dat je kan
bedenken; zijn uw ideeën; dezelfde die u dagelijks creëert; dezelfde waarom u verzocht in het
Koninkrijk; hetzelfde die u voelt, maar niet ziet;
al uw ideeën begeven zich fysiek naar de ruimte;
zij bezitten dezelfde rechten;u verzocht om in de
materie geboren te worden; zij deden hetzelfde; u
verzocht om te leven in tijd en ruimte; uw ideeën
ook; wat daarboven is, is hetzelfde hier beneden;
het erfgoed van verzoeken is gelijk voor ieder; giALFA EN OMEGA
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gantische wezens verzoeken en microscopische
wezens verzoeken; de levende materie verzoekt
en het levende niets verzoekt; alles wordt u geschonken door de Vader; omdat hij oneindig is;
uw ideeën reizen ongeëvenaarde afstanden in de
ruimte; afstanden die u nooit kan berekenen; alleen de Vader weet; uw ideeën staan in het Koninkrijk bekend als Galactisch Zaad; want hieruit worden uw werelden geboren van uw eigen
hemel; het was geschreven in mijn vrije wil: Ieder
maakt zijn eigen hemel, omdat ieder van jullie in
een microscopische vorm van de Vader’s erfgoed
leeft; wat de Vader ook was, dit hebben de kinderen wel gedaan; zo gaat het eveneens met aardse
ouders; hun erfelijke kenmerken worden overgebracht op het nageslacht; wat daarboven is, is
hetzelfde als daarbeneden; het erfgoed dat uw
Vader uw gaf was er één van onschuld, zonder
een filosofie; omdat uw eigen wil datgene is dat
kiest; uw geluk is alles dat u bent geweest; omdat
alles verkregen wordt in het zweet des aanschijns;
met geestelijke inzet; er is niet van de Creatie des
12
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Vaders dat niets kost; alles kost iets en dit zal zo
blijven; omdat iedereen zijn spirituele geluk nodig heeft om het Koninkrijk der Hemelen te kunnen betreden; de behaaglijkheid van uw eigen
wereld is waardeloos in de Hemel; elke troost die
men al genoten heeft in de wereld is een prijs die
al genoten is; en het is hierom dat geschreven
staat: En zij verkregen hun prijs; al het materiële
geluk zal geen geluk verschaffen in de Hemel; en
zeker niet als al het genot het product is van een
filosofie die geen rekening hield met de Geboden
van de Vader; voor een soortgelijke filosofie zijn
de dagen geteld; omdat de Schepper geeft en
wegneemt; uw materialistische filosofie zal beperkt worden in de uitbreiding ervan; omdat alles zijn tijd heeft; omdat alles relatief staat ten
opzichte van de Geboden van de Vader; een relativiteit die u zelf heeft verzocht in de beproeving
van het leven; de val van het systeem van uw eigen leven betekent de val van uw eigen inspanning; het zal een geweldige gebeurtenis zijn voor
zij die bescheiden zijn; de uitgebuite en gehate
ALFA EN OMEGA

13

mensen; omdat allen gelijk zijn voor God; niemand is rijk geboren en niemand is arm geboren;
deze situatie is gecreëerd door ambitieuze geesten; zij die alleen in het heden leven; de meest
achterlijke geesten in hun evolutie; met deze
kortzichtige denkwijze over eeuwigheid hebben
zij niets anders gedaan dan de wereld onderwerpen; deze demonen zullen door de wereld zelf
beoordeeld worden; omdat niemand zijn ziel afgekeurd wilt; het Licht van de Doctrine van het
Lam van God zal de wereld transformeren; omdat dit is hoe het geschreven is in het Koninkrijk
der Hemelen; de Aardse Wereld heeft het tegenovergestelde gedaan van haar is verteld; door de
eeuwen heeft mijn Heilige Gebod het voorgeschreven: De bescheiden schepsels eerst; in de
orde van dingen; En wat hebben jullie gedaan
met het Heilige Gebod? Regeren mijn bescheidenen de wereld, omdat ze op de eerste plek van
alles staan? Inderdaad niet; omdat ik zie dat de
bescheidenen gehaat worden; zij kunnen niet
deel uitmaken van de onzedelijkheid die jullie de
14
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hoge maatschappij noemen; en wie gaf jullie het
recht die maatschappij te creëren? Staat het toevallig in mijn Geschriften? Voorwaar zeg ik jullie, demonen, van hoogmoed dat elke filosofische
boom die de Schepper niet geplant heeft tot de
wortel uit de grond zal worden getrokken; dat is
hoe elke levensevolutie is; En wie heeft jullie geschept en jullie tot koning verheven? Weten jullie
niet dat allen de Vader Koning der koningen is?
En de titel koning komt niet uit deze wereld; het
is van de Hemelse wereld; Satan wordt geestenkoning genoemd; de Heilige Geboden geven de
les om bescheiden boven alles te zijn; ze schrijven niet voor uzelf tot koning te kronen; Ik zeg
tegen jullie, demonen, van de verdoemde aristocratie; dat geen van jullie het Koninkrijk der Hemelen zal betreden; and ook niet jullie kinderen
tot aan de derde generate; omdat, in het Levende
Universum van Vader Jehova, elke erfelijkheid
doorgegeven wordt; niemand zou ijdel moet zijn
geweest, zelfs niet een microscopische seconde
tijd; omdat zelfs een seconde of minder van overALFA EN OMEGA
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treden genoeg is om niet het Koninkrijk der Hemelen te mogen betreden; verdoemde koningen
van de wereld, de onschuld van het nageslacht zal
jullie vervloeken, omdat zij, vanwege jullie, niet
het Koninkrijk der Hemelen zullen binnenkomen, samen met iedere man of vrouw die u gediend heeft in uw verdoemde denkwijze; geen
enkele demon genaamd aristocraat zal het Koninkrijk betreden; omdat in het Koninkrijk alleen het geluk van werk bekend is; de Universele
Filosofie, omdat in het Levende Universum van
Vader Jehova elke erfelijkheid doorgegeven
wordt; niemand zou ijdel moet zijn geweest, zelfs
niet een microscopische seconde tijd; omdat zelfs
een seconde of minder van overtreden genoeg is
om niet het Koninkrijk der Hemelen te mogen
betreden; verdoemde koningen van de wereld, de
onschuld van het nageslacht zal jullie vervloeken,
omdat zij, vanwege jullie, niet het Koninkrijk der
Hemelen zullen binnenkomen, samen met iedere man of vrouw die u gediend heeft in uw verdoemde denkwijze; geen enkele demon genaamd
16
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aristocraat zal het Koninkrijk betreden; omdat in
het Koninkrijk alleen het geluk van werk bekend
is; de Universele Filosofie; om welke elke eerlijk
en bescheiden wezen gevraagd heeft; zij die koning waren zijn op Aarde, waren en zijn misleidde geesten in hoogmoed; zij hebben in hun geest
de galactische invloed van andere levens; levens
waar alles materiële schittering en niets van intellectualiteit mee gemoeid was; een zin van leven
vol van duister; en er is geen demon die niet een
koning in een wereld is geweest; deze filosofie
wordt geleid door de eigen Satan; precies vanaf
het moment dat hij in opstand kwam; en de menigte die hem bijstond; alle menselijke geesten
die een massa wilden, een natie met een koning
als leider, behoren tot de menigte van Satan; jullie kwamen allen uit de hemel; zelfs de demon; in
de hemel nemen geesten gewoontes over van andere schepsel; net zoals dat gebeurt onder jullie;
omdat wat daarboven is hetzelfde daarbeneden
is; Satan’s imitators zijn verdeeld onder de religieuzen, rijken, koningen en de verdoemden die
ALFA EN OMEGA
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filosofieën van dwang creëren; maar geen demon
zal volhouden; het levende Woord van de heilige
Vader reinigt alles; het verandert alles; net zoals
Hij de wereld veranderde met de Wet van Mozes;
en vervolgens met de Christelijke Doctrine; nu
doet hij dit met de Doctrine van het Lam van
God; en geen makkelijkere taak voor de Schepper van het Universum dan de wereld van vlees
met zijn Levende Woord veranderen; datzelfde
Woord dat een paar hemelse moment geleden zij:
Laat er licht zijn en er was licht; hetzelfde Woord
maakte elk Heilig Geschrift; hetzelfde Woord gaf
jullie de Geboden; en hetzelfde Woord veroordeelt jullie op basis van intellectualiteit eerst,
daarna op basis van fysieke wetten; omdat elke
geest er zo om heeft gevraagd; zij verzochten om
beproefd te worden op de Dag des Oordeels; omdat zij verzochten op elk moment in hun leven
beproefd te worden; wat begint met de moeilijkheden van de interpretatie van mijn Geschriften;
alles, maar dan ook alles, is door jullie verzocht;
zelfs de meest minimale details van de Weten18
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schap van het Lam van God; dat geeft jullie een
idee dat zelfs het onzichtbare voor jullie gecontroleerd wordt uit het Koninkrijk der Hemelen;
jullie onbekende gevoelens; gerechtigheid is voor
jullie denken; jullie ideeën; jullie intenties; jullie
hebben het zelf zo gewild in het Koninkrijk der
Hemel; jullie hebben gevraagd om de vergetelheid van jullie afkomst; de manier and details van
hoe jullie zijn geschept; maar jullie zullen alles
weten’; omdat jullie gevraagd hebben het Licht
van het Lam van God te kennen; jullie verzochten om getroost te worden in de kennis; jullie
vroegen om een Nieuwe Doctrine; en jullie verzochten de verrassing in de komst van deze Doctrine; de Doctrine van het Lam van God; het zou
al tijden geleden bekend moeten zijn geweest; de
goedgelovigheid en het materialisme van de religieuze rots heeft de waarheid verborgen gehouden; zij hebben de Rollen van het Lam; de eerste
Rollen werden hen in de handen gedrukt; omdat
zij beproefd werden; elke geest wordt beproefd;
de demonen die jullie een geloof leren die zijzelf
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zelfs niet geloven; verzochten om de eerste te zijn
met de kennis van de waarheid; and het was hun
gegeven; de reden dat de ze de waarheid verstopten is vanwege het feit dat ze een egoïstische steen
in hun rots hadden gecultiveerd; zij geloven het
minst; ze worden beïnvloed door de wetten van
materiële verheerlijking; een faraonische erfenis;
en dit leidt tot een verheven persoon; voorwaar
zeg ik jullie, demonen, van verheerlijking dat
geen wezen in minachting van mijn woord het
Koninkrijk der Hemelen binnen zal komen; geen
elke egoïstische steen zal binnenkomen; u zal
verdoemd zijn door deze generatie en de generaties die nog komen gaan; vanwege jullie, demonen, zal deze mensheid niet het Koninkrijk betreden; omdat alle voorbije secondes in overtreding is geleefd; ook maar een seconde of minder
in overtreding is genoeg om het Koninkrijk der
Hemelen niet te mogen betreden; en toen jullie
de waarheid verborgen, dreven jullie deze mensheid verder bij het Koninkrijk vandaan; omdat
jullie de fout meer benadrukten; is het aantal se20
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condes in overtreding veel groter; elke seconde
in overtreding is een hemel die gesloten wordt
voor het schepsel; ieder van jullie moet de secondes die een minuut, uur, week, jaar en het aantal
secondes in de jaren waarin je hebt geleefd; elke
berekening moet gemaakt worden vanaf de leeftijd van twaalf jaar; voor die leeftijd; is elke geeft
onschuldig voor God’; en ieder die één van mijn
onschuldigen slecht behandeld voor een seconde
of minder, zullen niet het Koninkrijk der Hemelen binnen mogen komen; omdat zij in andere
levens in het Koninkrijk klaagden toen zij, als
onschuldigen, slecht behandeld werden; daarom
staat geschreven: Doe niet een ander aan wat je
niet wil dat zij jou aandoen; Door deze reden zal
een slechte vader noch moeder noch stiefvader
noch stiefmoeder noch een man noch een vrouw
met voogdij het Koninkrijk binnenkomen; hun
lotsbestemming zijn onderworpen aan de gerechtigheid van mijn onschuldigen; omdat elke
kleine groot is in het Koninkrijk der Hemelen;
Was jullie nooit geleerd dat elke bescheidene boALFA EN OMEGA
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venaan staat voor de Vader? Dit betekent dat al
het microscopische als eerst is in de ogen van Vader Jehova’s Gerechtigheid; vanwege die reden is
jullie geest niet als eerst in het Koninkrijk; als
eerst zijn diegene van wie jullie geest op Aarde
gehaat heeft; jullie geesten mogen niet vragen om
als eerst te zijn; omdat jullie bevolen is om bescheiden te zijn; de laatste is altijd bescheiden; hij
veronachtzaamt ook maar enige belangrijkheid
van hemzelf; voorwaar zeg ik jullie dat, diegenen
die zichzelf belangrijk in hun leven belangrijk
vonden, het Koninkrijk der Hemelen niet zullen
betreden; zelfs als deze incorrecte belangrijkheid
ook maar voor een seconde of minder was; en
daarmee elk onrein denkend wezen die het even
lang heeft gedaan; deze komt het Koninkrijk der
Hemelen niet binnen; de val van deze mensheid
kan worden toegeschreven aan het onware en
wereldlijke concept, wat jullie is bijgebracht door
de valse ethiek van de religieuze rots; de prostitué
die eeuwen en eeuwen heeft gehandeld met geloof; heeft dingen gedaan in haar eigen tijdelijke
22
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belang; zij hield geen rekening met de bescheiden wezens; een bescheiden wezen omringt zichzelf niet met luxe; hij nept zichzelf niet; omdat hij
elke bescheidene doorgemaakt heeft wat de zoekers van bekendheid doormaken; elke materialist
is een achtergebleven geest; die hoop op een microscopisch heden opbouwt; ze zijn zelfs onwetend van de wetten van de geest; dit is ook een
kenmerk van de zogenaamde pausen; hoofd van
de prostitué; deze schepsel zijn niet bekend in het
Koninkrijk; omdat geen van hen binnen is gekomen; alleen de ingetogen en bescheidenen; en
elke religie is ook onbekend; en zelfs jullie planeetstof is dat; dit is vanwege oneindige wetten;
één ervan is dat het Universum oneindig is; zo
oneindig dat elke fantasie een realiteit wordt; de
andere wet is dat ieder zijn eigen hemel maakt;
op deze manier hebben de zogenaamde pausen
en hun volgelingen; die een filosofie van materialistische verheerlijking koesterden, hun eigen
werelden met zulke filosofieën gebouwd; omdat
elke wereld omringd door een hemel; en ieder
ALFA EN OMEGA
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maakt zijn eigen hemel; de materialistische verheerlijking is geen boom geplant door de Heilige
Vader; en is onbekend in het Koninkrijk; het
heeft ook geen doctrine of wetenschap of sekte
gekend die mijn bescheidenen niet in acht heeft
genomen; omdat ik jullie voorwaar zeg dat deze
planeet door hen geregeerd had moeten worden;
omdat zij als eerst komen in het Koninkrijk; zij
zijn als eerst daarboven en moeten dit ook zijn
daarbeneden; al het tegenovergestelde is gedaan;
deze wereld wordt geregeerd door zij die hierom
niet in het Koninkrijk hebben gevraagd; de geesten van het duister leiden jullie; omdat zij in hun
posities dit niet doen in de naam van het Licht;
zij noemen mij niet in hun toespraken; hun doel
is niet de Schepper; het is het kortzichtige; dat
wat maar heel kort duurt in vergelijking met de
eeuwigheid; ik lees hun gedachtes; ik zie hun berekeningen; omdat ik overal ben; ik zie dat zij
hun eigen duistere werelden opbouwen; voorwaar zeg ik jullie dat jullie, trotste en ijdele leiders, niet zullen blijven; en niemand die mijn
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opdrachten in achting nam, zal blijven; als de bescheidenen de wereld vanaf het begin hadden geregeerd, had deze wereld geen veroordeling, dat
verzeker ik u, nodig gehad; het zijn de overtreder
die de oordelen maken; geen enkele overtreder
zal het Koninkrijk van de Vader binnenkomen;
de wet zit in jullie; het is altijd zo geweest; jullie
moeten slechts nadenken en dan beoordelen jullie zelf; materie en geest denken volgens bijbehorende wetten; omdat niemand onterfd is; iedereen heeft dezelfde rechten; niemand is minder
voor de Vader; deze rechten komen terug in alle
voorstelbare gedaantes; iedere vorm die jullie
zien in de wereld is om gevraagd, jullie zijn getuige geweest van het verzoek erom; voordat jullie
kwamen naar de planetaire onderkomens, waren
verdragen met toekomstige natuurelementen al
gemaakt; en alles dat jullie ogen hebben gezien
tijdens jullie bestaan is door jullie verzocht in de
Heilige Verdragen; dat is de reden dat, in het Levende Universum van Vader Jehova, materie en
geest hebben het recht om een oordeel te verzoeALFA EN OMEGA
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ken; materie en geest hebben een vrije wil; omdat
ze onafhankelijk van elkaar zijn; als het niet zo
was geweest, was er geen perfectie in gerechtigheid geweest; er zou geen balans kunnen zijn in
de rechten van iedereen; de Gerechtigheid van de
Vader is er één van en komt tot uitdrukking in
oneindig veel vormen; omdat niets in Hem beperkt is; iedere gerechtigheid komt voort uit de
acties van het schepsel; het is de zin van het leven, die vorm geeft aan gerechtigheid; de zin van
het leven is dezelfde kennis geleerd tijdens een
leven; haar vrije wil in acht genomen; de geesten
boeken gaan niet vooruit op dezelfde snelheid als
het vergaren van kennis; sommigen komen als
eerst en daarna de anderen; deze wet geeft een
uitleg voor de fysieke ongelijkheid tussen jullie;
alle kennis of opgenomen levenszin is vereeuwigd in jullie; maar alles is relatief tot op oneindige hoogte, jullie maken de eigenschap en de kwaliteit van jullie betrekkelijkheden in jullie leven
zelf; de eigenschap hangt af van de filosofie van
jullie denken en de kwaliteit van je spirituele ran26
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gorde in het Koninkrijk der Hemelen; de beste
kwaliteit wordt bereikt met nederigheid; gevolgd
door blijdschap en werk; ziedaar de toevoeging
van het Hemelse Communisme in het Koninkrijk van God; een Hemels Communisme met de
filosofie van een kind; hij die blijdschap niet geteeld heeft tijdens zijn leven, komt het Koninkrijk der Hemelen niet binnen; niemand met een
dom karakter zal binnenkomen; zelfs als de domheid of kwaad maar een seconde of minder heeft
geduurd; ieder van jullie heeft in het Koninkrijk
der Hemelen beloofd om blij te zijn in jullie leven; de Hemel zelf imiteren; jullie beloofden om
blij te zijn onder iedere omstandigheid; jullie
vroegen niet om een dom karakter; omdat jullie
toen al wisten dat het onbekend is in het Koninkrijk; en jullie wisten dat, als u dom bent, u niet
binnen zou komen; als jullie in je leven herhaaldelijk boos zijn geworden, is het vanwege het oneerlijke systeem van het leven dat de mens heeft
gekozen; en de makers van zo een systeem moeten hiervoor betalen in het oordeel; omdat zij dit
ALFA EN OMEGA
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zo hebben gevraagd; en daarom zal het ze dus
gegeven worden; wat betreft de demonen die het
uitbuitende kapitalisme hebben gecreëerd, zij
zullen het volledige gewicht van Heilige Gerechtigheid moeten dragen; deze demonen van ambitie en overheersing hebben de Eeuwige Vader
beloofd om Zijn Heilige Wet in deze wereld de
hemel in te prijzen; niet om hun eigen tirannen
te worden; omdat dit systeem van het leven,
waarvan het product de wetenschap van goed en
comfortabel is, de ruggengraat van deze wereld
is; een ruggengraat die op zijn eind aan het lopen
is; omdat het begin van nieuwe tijden aangebroken is; Nieuwe Wereld en Nieuwe Tijd; Nieuwe
Ethiek met Nieuwe Lotsbestemming; is jullie
nooit geleerd dat de Schepper alles vernieuwd?
Het Laatste Oordeel begint met de Doctrine van
het Lam van God; een pijnlijk inde, omdat elke
overtreding van de Wet van de Vader alleen maar
pijn veroorzaakt; net zoals dat jullie onrecht hebben ervaren in jullie levens; onrecht dat voort is
gekomen uit een systeem van leven dat niet ge28
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maakt is door de Heilige Vader en dat onbekend
is in het Koninkrijk der Hemelen.–
Geschreven door ALFA EN OMEGA.-
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Hoe is de langverwachte openbaring op gang
gebracht?
Als de Afgezant van de Eeuwige Vader in Peru,
tussen 1975 en 1978, vertelde Hij zijn ervaringen
over het beginnen van de Openbaring en de Telepathische Bevelen die hij ontving van de Eeuwige
Vader. Wat nu volgt is een transcriptie van het
30

cassettebandje, opgenomen van de Afgezant Alfa
en Omega in Lima.
- ALFA EN OMEGA: Kijk, ik was als ieder ander; Ik ben altijd als ieder ander geweest; allen
dat ik hierbinnen bevelen opvolg; de Vader heeft
me ooit verteld, Hij liet me schrijven op een kladblok dat ik nog steeds heb; Hij gaf me een bericht;
Hij maande me tot schrijven; Ik herinner me dat
de inhoud het volgende was: Zoon, kies, wil je
God dienen of je wereldlijke leven voorzetten?;
dit is een keuze, omdat je, net als ieder ander, om
een vrije wil hebt gevraagd, net als ieder ander;
Hij gaf me drie minuten denktijd; het dient opgemerkt worden… dat hij me de optie gaf om te
kiezen; daarna zei ik Hem… Ik zou hem telepathisch antwoorden – Geen Zon, geschreven, omdat jullie verzocht dat het geschreven werd; elke
sensatie is verzocht aan God, daarna zei ik Hem:
Vader Jehova, ik volg u, omdat de mensheid niet
eeuwig is, Ik volg liever iemand die wel eeuwig is.
- Broeder: Maar klein, was je klein in die tijd?
- Alfa en Omega: Ja, dat was ik.
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- Broeder: Zeven jaar oud en je kon dit al onderscheiden?
- ALFA EN OMEGA: Ja, ja; dat kladblok dat ik
nog steeds bewaar en dat blaadje, geel geworden
door de jaren, gelig; ik moet het in mijn koffer
hebben gedaan, het lag daar ergens; toen vertelde
de Vader mij: Ja Zoon, ik wist het, maar je moest
deze test halen; ondanks dat de Eeuwige het weet,
moet je de test halen; want als je hem niet haalt,
krijg je helemaal geen ervaring.
- Zuster: Maar verraste Hij je zomaar; laten we
zeggen… zomaar, onverwacht koos Hij jou uit?
- ALFA EN OMEGA: Ja, ik ga je dit vertellen, ook
maar ieder voorstelbaar ding waarom men aan
God vraagt, net zoals elk ander verzoek, verkoos
ik om te onthullen dat elke om God vraagt.
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WAT NOG KOMEN GAAT.WAT NOG KOMEN GAAT, HANGT AF VAN IEDEREEN;
HET STAAT NAMELIJK GESCHREVEN DAT IEDER BEOORDEELT WORDT NAAR HUN WERK; HET HEILIGE
OORDEEL VAN GOD BESTAAT UIT IDEE NA IDEE VANAF EEN LEEFTIJD VAN TWAALF JAAR; WANT ALLEEN DE
KINDEREN ZIJN DIEGENEN DIE GEEN HEILIG OORDEEL
WACHT; HET HEILIGE OORDEEL VAN GOD BETREFT DE
ZOGENAAMDE VOLWASSENEN IN HET GETESTE LEVEN; WAT OOK MAAR EEN SECONDE IS BEDACHT ZAL
GELIJK STAAN AAN EEN BESTAAN; WELKE, VOLGENS
HOE HET IS BEDACHT, KAN HET EEN LICHT BESTAAN
GEWONNEN OF EEN LICHT BESTAAN VERLOREN ZIJN
IS; DIT IS VOOR DINGEN DIE GODS EN ONBEPERKT
ZIJN; HET EEUWIGE BIEDT LEVENS VOOR EEN MICROSCOPISCHE MENTALE INZET.-

ALFA EN OMEGA.-

De HERE zij geprezen.
Welkom bij het project van menselijke vertaling.
Wij presenteren u de vertalingen van het Telepathische bericht, in de Alfa-vorm of beginvorm.
Dit bericht was geschreven in het Spaans.
Het Planetaire Genootschap moet deze vertalingen kwalificeren. Op deze manier worden de beste vertalingen gegeven.
U kunt de boeken met slechts één klik downloaden.
De Hemelse Wetenschap is het Telepathische Geschrift; het symbool ervan is het Lam van God.
Alfa en omega is de auteur van het kolossale Telepathische Geschrift. Hij heeft 4.000 boekrollen
geschreven tot in het jaar 1978 in Chili en Peru.
Deze heilige Openbaring is voorspeld in het boek
van openbaring als de Rol en het Lam (Hoofdstuk 5). Deze Hemelse Wetenschap legt de oor34

sprong van alle dingen af en kondigt aan wat nog
komen gaat.
De Openbaring heeft eeuwen op zich laten wachten.
De Openbaring zou over de hele Aarde verspreid
worden en zou in alle talen ter wereld vertaald
worden; er zal niemand zijn die niet participeert;
omdat elke letter die vertaald wordt, een puntje
aan licht wint.
Hier is de Openbaring van de Zegels; en dit houdt
dat als er één gestuurd door de Vader, u de rollen
van het Lam van God kan schrijven.
De volledige Openbaring van het Lam van God
zal op rollen staan van dun papier en karton; dat
het geschrift vervuld mogen worden, aan de wereld gegeven mag worden; de Geschriften bevatten in één van de visie de rollen; er komt geen
eind aan de kennis ervan.
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De Boekrol en het Lam (Apocalyps 5)
Wetenschap, waardes, psychologie en heilige
gerechtigheid.
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Hemelse Wetenschap
Men wordt geboren zoekend naar de
waarheid; men wordt ter wereld gebracht
in een wereld van kennis, de Openbaring
heeft eeuwen op zich laten wachten.-

Ga naar
https://www.alfayomega.com/nl/
en lees WAT ER KOMEN GAAT, HEMELSE
WETENSCHAP en HEILIGE OORSPRONG
VAN DE ZILVEREN SCHEPEN.

De Boekrol en het Lam
(Apocalyps 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

