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Beste Mensen, 

Bij deze Nieuwe Uitleg waarom wij als mensheid op de planeet Aarde leven? 

U hoeft dit niet te geloven. Het is gewoon een mogelijkheid om het leven vanuit een andere 

dimensie of perspectief te gaan beleven. 

Persoonlijk ben ik geboren in Dalfsen, geboortestraat: De Nieuwe Uitleg. 

Dus dit onderstaand Verhaal is persoonlijk maar kan gelijktijdig ook dienen om een betere 

Verstandhouding tussen de mensen te creëren. 

 

Doel: Gods Ondernemingsplan uitleggen 

Middel: Reïncarnatie is een feit 

HOE? De keuzen die de Mensheid maakt op basis van Vrije Wil zijn gebaseerd op: 

a) KWALITEIT 

b) FUNCTIE 

c) TIJD 

d) GELD 

Als mens word je geboren op Aarde. De meeste baby’s huilen. Dit kan verklaard worden dat zij uit de 

Hemel komen om opnieuw op aarde als mens te gaan leven. Veel slapen hoort er dan bij om de 

overgang soepel te laten verlopen. Nogmaals dit kan een verklaring zijn! 

Bij het overlijden gaat de mens weer naar een onzichtbaar gebied. De Hemel? 

Waarom bestaat de Ziel wel of niet? 

Antwoord: internet is het overdragen van informatie, onzichtbaar voor de mens. Het is energie. 

Waarom kan de Ziel dan niet bestaan. Een reservoir van informatie en kennis. 

 

Dus na het overlijden, sterven, doodgaan, heengaan kom je in een andere wereld terecht. 

Dit is wetenschappelijk niet aangetoond, tot nu toe. 

 

REINCARNATIE 

Wat is reïncarnatie? 

Wat is het doel van reïncarnatie? 

In Gods Plan, waar wij als onzichtbare Ziel allemaal onderdeel (van zijn). 

ONDER (dienen onder God) Deel (de mens is een heel klein deeltje van God). 



De aarde is slechts een ZZP’er van de HOLDING BV De Zon. 

De andere planeten zijn ook ZZP’ers in dienst van de Holding De Zon. 

Dus wetenschappelijk niet aangetoond: er kan best leven op andere planeten zijn (geweest). 

Het is ook laatdunkend van de mensheid om aan te nemen dat wij als mens de enige vorm van leven 

in het Universum zijn. De aarde heeft als mensheid een zeer laag Bewustzijn. 

 

FUNCTIE: 

De Functie van de Mens is om ervaring op te doen. Sommige kinderen worden als mongool geboren. 

Dit kan onrechtvaardig lijken: echter zij leven in een andere wereld en zijn op hun beurt gelukkig. 

Voor ons als mensen zijn zij dienstbaar. Wij kunnen ook leren van de liefde van deze lieve mongolen. 

Alles is relatief en is in functie. Soms zichtbaar, vaak onzichtbaar en ongrijpbaar! 

Het Mystieke van het leven Zelf!!! 

 

JEZUS CHRISTUS 

Aan het hoofd is Jezus Christus het Hoofd van de Aarde. Symbolisch is Hij 2000 jaar geleden op 

AARDE geboren en zich voorgesteld als nieuwe SPIRITUEEL LEIDER OF IN MODERNE TAAL 

ONEERBIEDIG DE Nieuwe Directeur van het Bedrijf AARDE. Jezus staat aan het hoofd van de 

Geestelijke Hiërarchie. Boven de Geestelijke Hiërarchie, dagelijks bestuur, staat de SHAMBALLA, ook 

wel Raad van Commissarissen genoemd in moderne herkenbare aardse taal. 

Natuurlijk mag u bovenstaande uitleg anders zien en ervaren. Wij functioneren allemaal als mens op 

aarde. Als in een soort fabriek met ieder zijn of haar eigen functie (als mens zowel privé en of werk). 

Zo zijn er ook andere fabrieken in ons zonnestelsel waar eventueel ook gewerkt wordt. Van 

verschillende niveaus en allemaal passend in het grote Ondernemingsplan van God. Achter de 

SHAMBALLA IS NOG VEEL MEER LICHT. ONVERDRAAGLIJK VOOR EEN MENS! 

Dus achter Jezus zit nog veel meer in de spirituele Wereld. Alleen de vraag is of het voor de 

Mensheid nuttig is om hier meer over te weten. 

De Geest van de Mens kun je onderverdelen in 3 delen: Atmisch, Buddisch, en Normaal 

Denkvermogen. 

Normaal Denkvermogen is en kent op zichzelf 2 delen: Dit is een schisma. Het hoger normaal 

denkvermogen is het vermogen van de Ziel: dit is Abstract Denkvermogen. 

Soms ontvangen wij als mens informatie hieruit d.m.v. intuïtie. 

Het lager normaal Denkvermogen is het Concreet Denkvermogen. Hier zitten wetenschappers alles 

te analyseren o.b.v. de geschiedenis van de mensheid op AARDE. 

Dit zegt niets over de Toekomst. De toekomst dat een onderdeel is van een groter Plan, GODS 

(Bedrijfsplan of) LEVENSPLAN. Ter controle: In de andere statuten staan de referenties/ boektitels. 
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