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“Aangezien het recht van elke levende soort
om te leven in overeenstemming met zijn
normale culturele evolutie als heilig wordt
beschouwd, mag geen manschap van de

Sterrenvloot zich bemoeien met de normale en
gezonde ontwikkeling van buitenaards leven en

buitenaardse cultuur. Dergelijke interferentie
omvat het introduceren van superieure kennis,
kracht of technologie in een wereld waarvan de
samenleving niet in staat is om verstandig met

dergelijke voordelen om te gaan. Manschap
van de Starvloot mag deze Eerste Richtlijn niet

schenden, zelfs niet om hun leven en/of hun
schip te redden, tenzij ze handelen om een

eerdere schending of een accidentele
besmetting van genoemde cultuur recht te
zetten. Deze richtlijn heeft voorrang op alle
andere overwegingen en brengt de hoogste

morele verplichting met zich mee”1

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Directive
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en alle (niet-)
gerelateerde entiteiten in de hele schepping.

Salutem Punctis Trianguli!

Star  Trek  fascineert  al  tientallen  jaren  velen  op  aarde.  Het
introduceerde het idee van de Eerste Richtlijn aan het begin van de
serie,  hoewel  er  daarna  pas  in  de  serie  op  gezinspeeld  is.  Ze
hebben het echter nooit echt de aandacht gegeven die het verdient
in de serie - heel logisch omdat het een fantasieserie is. Omdat het
een sciencefiction is, is de serie erin geslaagd de sterrenstelsels
dichter bij ons begrip te brengen, althans tot op zekere hoogte. 

Wat aardbewoners niet begrijpen, is dat sommige van de thema's
en onderwerpen die in de serie aan bod komen, afkomstig zijn van
een mystieke achtergrond die betrekking heeft op het universum. 

Ook al is de serie een fantasie, het concept van de Eerste Richtlijn
is  dat  niet  en  het  is  een  van  die  mystieke  concepten  die  ik,
vertegenwoordiger van de mensheid, hier zal behandelen. 

Gezien  het  feit  dat  wij,  als  een  bewust  ras,  het  belangrijkste
Universele Begrip van het ene Doelloze Doel nog niet  volledig
hebben begrepen. Wordt het hier nogmaals naar voren gebracht en
een plaats gegeven in de huidige cyclus met als doel ook om alle
Universele Krachten de juiste referentie aan te laten trekken met
het  handhaven  van  deze  Universele  Wetten  en  vooral  om  de
menselijke soort te helpen, zelfs nu, om op zijn minst dit niveau
van begrip in deze tijd te bereiken.



א

† Een Doelloos Doel, en Alles – een onbeperkte stroom van licht,
leven en liefde. De uitbreidende kracht van Alles, beschouwd als
de eerste gemanifesteerde werkelijkheid. Dit is het Ene Wezen dat
in velen wordt uitgedrukt. De Ene in Alles, maar de Alles in Een.
Besluit  om  zich  uit  te  drukken  door  vermenigvuldiging.  Met
andere woorden, hoewel we Één zijn, hebben we een individuele
expressie. Vandaar dat het eerste vers van het Shema, uit het zesde
hoofdstuk van Deuteronomium, een van de bekendste is in de hele
Joodse liturgie, namelijk;

ד ְְׁשַמע ִיְְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחֽ

“Hoor, o Israël: De Schepper, onze God, de Schepper is Één!.”

Een uitbreidende en toch verbindende kracht. Het vermenigvuldigt
zich om vervolgens uit  te  breiden.  Het  breidt  zich uit  om zich
vervolgens uit te drukken. Het drukt uit om de eigen Verenigdheid
van  de  Goddelijkheid  te  begrijpen,  de  eigen  Eigenheid  van  de
Goddelijkheid. 

1 = 345. Selah.

Verenigdheid,  wordt  daarom,  de  eerste  pijler  van  de
Universele Basisrichtlijnen. 

ב

† Bewustzijn,  en  Redenering –  een  voortzetting  van  de
concentratie van het Ene Doelloze Doel. Door velen beschouwd
als  een  concept  dat  soms  moeilijk  te  begrijpen  is,  maar  in  de
fysieke realiteit begrepen wordt als Zijn - de Ene Geest. De unieke



kwaliteit en karakteristiek van de Ene Geest is Vrijheid. Vandaar
de woorden uit de mond van de psalmist;

י׃ ְְׁשִּת\ יָך  ָדָרֽ ֻּ̀קֶד֣ י  פ\ ֖ ה  ִּכ\ ה  ָבְרָחָב֑ ְוֶאְתַהְְּלָכ֥

“Ik  zal  in  vrijheid  rondlopen,  want  ik  heb  uw  voorschriften
opgezocht. (zoals gedachten, universele wetten of visie))”

Het is de vrijheid van denken die resulteerde in de uitdrukking van
de Schepping. Duidelijker, de kwaliteit en vrijheid om te kiezen
voor  verschillende  mogelijkheden,  verschillende  scenario's.  De
vrijheid om te zoeken, te ontdekken. 

1378. Selah.

Vrijheid  wordt  daarom  de  tweede  pijler  van  de  Universele
Basisrichtlijnen.

ג

† Cycli, en Eonen – een continu proces van involutie en evolutie.
Alles is aan het licht gebracht voor het ene Doelloze Doel. Met
andere woorden, alles wordt veroorzaakt door Goddelijkheid voor
Goddelijkheid. Er is niets anders.  Vanuit  dit  ene Doelloze Doel
maken involutie en evolutie deel uit van de ervaring - een ervaring
door aanpassing.  Vandaar uit  de mond van de bekende Hermes
Trismegistus;

“En zoals alle dingen uit Eén zijn, door de bemiddeling van Eén,
zo  hebben  alle  dingen  hun  geboorte  uit  dit  Ene  Ding  door
aanpassing.”

Alles kan worden gemanifesteerd door louter aanpassing. Zo vindt
involutie en evolutie plaats door adaptie en/of herschikking en zo
wisselen ook onze (collectieve) levens zich af in het Kosmische
Drama.  Het  smeekt  dus  te  redeneren  dat  involutie  en  evolutie
gedurende cycli en eonen plaatsvinden door middel van adaptie. 



1 2 3 4. Selah.

Adaptatie, wordt daarom, de derde pijler van de Universele
Basisrichtlijnen.

Hier  zullen  de  principes  van  de  Universele  Richtlijnen  worden
gepresenteerd  aan  het  menselijk  ras,  en  alle  rassen  van  de
sterrenstelsels  -  wederom.  Dit  zijn  de  drie  basispijlers  om alle
voelende  wezens  te  begeleiden  in  ons  begrip  van  hoe  met  en
tussen elkaar te leven. De Basisrichtlijnen zijn  net zo belangrijk,
namelijk;

א
Basisrichtlijn  I. De  eerste  focus  is  verenigdheid  in
verscheidenheid. Elk voelend wezen moet onvoorwaardelijk
streven  naar  verenigdheid.  Met  uitzondering  van
zelfverdediging,  de  enige  mogelijke  reden  om  het  niet  te
doen. Echter, schade aan anderen is schade aan uzelf. 

Verenig  Vrijelijk  met  het  doel  om  u  onvoorwaardelijk  te
Adapteren.

ב
Basisrichtlijn  II. De  secundaire  focus  is  vrijheid.  De
voortgang  in  elke  cyclus  is  alleen  mogelijk  door  vrije
beweging  en  expressie.  Vrije  beweging  en  expressie  van
bewuste  wezens,  moet  worden  aangemoedigd  en
onvoorwaardelijk worden toegestaan. 

Vrijelijk  Adapteren  met  het  doel  om  onvoorwaardelijk  te
verenigen.

ג
Basisrichtlijn III. De derde focus is adaptie. Adaptie door
middel  van  involutie  en  evolutie.  Tijdens  het  proces  van



involutie  en  evolutie  kunnen  verschillende  uitdrukkingen
worden ervaren. Involutie of Evolutie moet daarom worden
aangemoedigd en onvoorwaardelijk worden toegestaan. 

Adapteer Verenigd met het doel om onvoorwaardelijk Vrij te
zijn.

Alle universele of Galactische Richtlijnen moeten gebaseerd zijn
op  de  drie  bovenstaande  pijlers.  Verenigdheid,  Vrijheid  en
Aanpassing zijn het enige weefsel van de Schepping. Geen enkele
overheidsinstantie,  noch  enige  soort  entiteit,  mag  verenigdheid,
vrijheid en aanpassing op welk niveau dan ook, op welke manier
dan ook belemmeren. 

Alle bewuste wezens hebben het recht om deze drie uit te oefenen
zonder dat iemand of iets ze beperkt. Beperking op elk niveau, op
welke manier dan ook, zal worden beschouwd als een oorlogsdaad
tegen de Schepper – het Ene Doelloze Doel.  Mijn ziel  zal  niet
rusten,  in  deze  tijd,  noch  in  een  andere,  om deze  schendingen
onder de aandacht van het Ene Doelloze Doel te brengen. Het is
daarom, mijn broeders en zusters, tijd om deze zaken  serieus te
gaan nemen. Met mijn ervaring nu als een gewone sterveling, ben
ik niet  bang om al  deze onwankelbare  Waarheid te  herinneren.
Waarom zou ik? Praat ik niet tegen mezelf? Zijn we niet allemaal
Eén? Daarom is het nu tijd om deze meedogenloze fouten die onze
soort is aangedaan te corrigeren. 

Er is geen andere tijd.

Er is daarom geen excuus. 

Waarheid. Vrijheid. Liefde.



י  ְלָפֶנ֑יָך ֣ ִּב\ ון  ל\ י  ְוֶהְגֹי֣ ְמֵרי־  פ\֡ ון  א\  ִיְֽה֥יּו  ְלָרֹצ֨

“Laat de woorden van mijn mond en de meditatie van mijn hart
aangenaam en acceptabel voor u zijn.”

יהשוה
in L.V.X.


