
The Doubters of Men door kate of kaea

Zoals het verhaal gaat......rho, rho, RHO jouw boot (gedachten), kalm stroom
afwaarts.

Laten we eens iets dieper kijken.... Als je simpelweg toe staat dat de bestaande
realiteit jouw boot roeit, dan zijn er 3 roeiers aan het roeien, ze houden de boot op
zuivere koers in een CIRKEL, maar die koers is niet jouw koers, totdat jij de derde

roeiriem zelf pakt om de roei, roei, roei drie-eenheid compleet te maken....Stel jezelf
nu eens voor dat je met zijn drieën aan het roeien bent en kunt KIEZEN aan welke

zijde je gaat roeien om JOUW ware koers te volgen.....Zie het zo, de roeiers van het
systeem zijn robots, 2 aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde en dat garandeert
een cirkel (ooit geroeid in een roeiboot of kano?), want in die boot wisselen zij nooit

van plek.....wanneer je gebruik maakt van de WETTELIJKE NAAM, plaatst dat
permanent 2 aan de linkerzijde en degene aan de rechterzijde roeit tegen twee.

Het gaat hier niet om links of rechts sturen, het gaat erom dat je jouw boot op de ware
koers houdt door voorzichtig te slalommen. Wanneer je jezelf distantieert van de

wettelijke naam, dan krijg JIJ de derde peddel en kun jij kiezen welke zijde het best is
om te voorkomen dat je in "de draak die zijn staart eet"oneindige cirkels blijft

rondvaren, linksom OF rechtsom, het blijven cirkels. Dus als je teveel naar links vaart
dan peddel je aan de linkerzijde om de boot naar rechts te laten varen en visa
versa....het is een dubbel kruis over de volle breedte van de boot/gedachten

vanwaaruit jij stuurt door keuzes. Het wettelijke naam contract houdt je vastgebonden
als gijzelaar op de achtersteven van de boot....jij maakt de “quad" (de vier-eenheid)
compleet wanneer je één van de systeemrobots (ego) vastbindt op de achtersteven

van de boot, totdat jij weer de volledige ( FOOL ) controle hebt over jouw
boot/gedachten en je jouw boot weer op de juiste koers hebt gebracht; de koers van

alléén waarheid.

Alleen wanneer je helemaal in waarheid staat, zul je volledige controle hebben over
jouw boot. Wanneer creatie erop kan VERTROUWEN dat jij je eigen roer weer in

handen hebt, gooit het de dode robots overboord, installeert twee 500 PK
binnenboordmotoren EN ook nog twee buitenboordmotoren....en vraagt vervolgens

aan jou...Hè kapitein....ik weet dé perfecte bestemming, vind je het erg als ik het roer
van je overneem? In de wetenschap dat waarheid alle creatie is en creatie alle

waarheid, weet je dat er hoe dan ook maar één koers is die je naar huis brengt. Dat is
wanneer je achterover gaat zitten in jouw kapiteinsstoel, in absoluut vertrouwen in

waarheid, drankje in de hand en laat de natuur HAAR koers bepalen....Rho betekent
"geestes-adem", creatie zelf. Dus als je een ander, die bekend staat als notoire

leugenaar, dief en oplichter, voor je laat roeien (Rho/row) dan is DIE degene die voor
jou spreekt....en al het roeiwerk (rho-ing) voor je doet.....DE WETTELIJKE NAAM

maakt van jou absoluut een leugenaar in deze realiteit, dus verwacht niet dat
waarheid/creatie in deze boot springt, totdat JIJ alle leugens en leugenaars overboord

gooit.....



Ja, er zal een tijd zijn dat je denkt dat jij de enige bent die je boot roeit (rho-ing your
boat), omdat dat voor korte tijd ook zo is, het voelt alsof de hele wereld jou heeft

verlaten.....dat is nodig omdat je het punt MOET bereiken waarop je ALLE HOOP
VERLIEST.....creatie wil er zeker van zijn dat JIJ eerst, HELEMAAL ALLEEN, de
ware en natuurlijke koers hebt gekozen en dat zal niet lang zijn nadat je eindelijk los
laat en zegt "Fuck it, ik doe dit zelf als het moet". Dat is het enige dat creatie moet

horen. Op dat moment nemen de paardenkrachten van creatie het over met een
perfecte stuurman aan het roer, de reis wordt dan de ware ervaring van het leven

versus de voorbije nachtmerrie-illusie van wat je los- en achtergelaten hebt.

Het is helemaal aan jou en jouw keuze om vertrouwen te stellen in leugenaars, dieven
en oplichters òf in waarheid zelf. Jezelf distantiëren van DE WETTELIJKE NAAM

is de magische sleutel, dus laat de geprogrammeerde twijfels je niet overmannen,
want als je die toelaat dan zullen ze je WEL overheersen en deze twijfels zullen je

blijven overweldigen zolang jij aanvaardt een leugenaar te zijn en omgaat met
leugenaars. Omdat jij de enige bent die je volledig kunt vertrouwen, kun je het best
de leugens in jezelf aanpakken, anders zullen de leugens jouw ingewanden er van

binnenuit uit halen net als bij iedere andere vissentijdperk "fish-stick". Ga je in een
cirkel naar links dan zal Scylla1 iedere keer dat je langskomt stukjes van je

wegnemen, cirkel te lang naar rechts en Charybdis zal uiteindelijk je hele boot
opslokken in de Abyss (onderwereld) van non-existentie.

Als het je nog niet is opgevallen, de cirkels draaien sneller en sneller naar links en
rechts voor hen die nog steeds in het parasiterende WETTELIJKE NAAM spel zitten,

sneller en sneller leidend naar een cruciaal punt.

Alleen creatie kent de ware doorgang en zal je daar razendsnel doorheen loodsen en
je hoeft helemaal NIETS te doen, WEES alleen maar WAARHEID en WEES jouw

ervaring in VOLLE overgave aan alleen dat.....al het andere is FOOL (sukkel)
aanvaarding en "who the fuck" wil dat Gilligan2 het roer van jouw boot in handen
krijgt? We weten allemaal hoe dat eindigde, gestrand op Gilligans Eiland waar alle
intelligentie, geld en filmsterrenuiterlijk hun niet konden redden. Het enige wat ze

moesten doen is het gat in de "Minnow" dichten, roeiriemen uit hout snijden en weer
uitvaren....DE WETTELIJKE NAAM is vergelijkbaar met Gilligans Eiland....het

LIJKT een paradijselijke eiland maar de palmbomen zijn nep om ervoor te zorgen dat
je nooit in de gaten krijgt dat je eigenlijk op Alcatraz zit.....en is het niet grappig dat

“to be 'frank' with someone" (vrijmoedig en eerlijk zijn tegen iemand) betekent dat je
de volledige waarheid spreekt? De enigen die ooit van dat eiland ontsnapt zijn, waren

Frank M/O-rr-is (truthful heart modus operandi rho-rho with creation) en John en
Clarence Anglin (JC Fishers of men/Cain and Abel), maar dat is vast weer louter

toeval, toch?

1 Zie ook het essay Choices / Keuzes van kate of kaea
2 Gilligan's Island is een Amerikaanse sitcom die werd uitgezonden van 1964 t/m 1967



Je zult voor altijd gestrand zijn op dit illusionaire eiland/dodelijk paradijs óf je zult in
waarheid staan en roeit, roeit, roeit (rho, rho, rho) als de wiedeweerga voorgoed weg
van die plek....de alfa en omega van dit fictieve spel is DE WETTELIJKE NAAM en
het kan me geen flikker schelen of je dit gelooft of niet, omdat er één ding is dat IK
WEET en dat is, dat als je de weg blijft kiezen van leugenaar, je sowieso het haasje

bent en ik hoef de uitwerpselen die jij hebt achtergelaten in de wateren van waarheid
niet op te ruimen. Dat heb ik achtergelaten in de boeggolven van de vier 500 Pk

raketten; zorgt het kielzog (eng.: wake) van mijn boot ervoor dat jouw boot deint?
Dat is de "WAKE up call" (signaal om wakker te worden) dus kijk er niet van op als

ik niet op jouw WAKE kom, ik laat me niet in met WETTELIJKE NAAM
GRAFSTENEN en "co-ffins” (duality endings; dualiteit-einden, doodskisten) en ga

ook niet in de weg liggen, want deze boot snijdt de boten van leugenaars door midden
als een heet mes door gesmolten boter.

Het is altijd onze keuze geweest om òf in waarheid te wandelen òf ervan weg te
rennen, dus kom niet aan met je zielige excuses waarom je nog steeds een dode

wettelijke naam/weg NODIG HEBT, omdat in alle eerlijkheid, jij scharlaken hoer die
je bent, het kan me niet verdommen (damn), omdat je er sowieso reeds voor hebt
gekozen om alle verdoeming (damning) op je te laden en waarom zou iets iemand

überhaupt kunnen verdommen (damn). Niet iets leuks om een ander te geven, toch?
Dammen (dams) worden gebruikt om de stromen van water tegen te houden, en mijn

kleine raketboot? Het springt daar overheen als ik geen zin heb om erdoorheen de
beuken....Hé, iedereen moet het plezier kunnen genieten om ook een damn-buster
(vernietiger van doem/dammen) te kunnen zijn....Rho, rho, rho je eigen boot....de

opwaarderingen vinden alleen plaats op de diepere wateren van waarheid, niet bij de
pieren en kades van deze aangemeerde wereld, en de WETTELIJKE NAAM houdt je

voorgoed in hun HAVEN.

En net als Frank en de gebroeders, zijn zij voor altijd van de aardbodem verdwenen,
om nooit meer WETTELIJK gezien te worden.....net als ik, maar wie zal dat geloven?

Makkelijk om de gevangenen te herkennen...degene die nog vastklampen aan een
WETTELIJKE NAAM Alcatraz, gevangenen in hun eigen gedachten...."Zie je op het
strand", ik sta te wachten en IK WEET wat dat ene is dat jou opgesloten houdt.....de

echte vraag die beantwoord moet worden, kan alleen door JOU beantwoord
worden.....de simpele waarheid is, dat JIJ jouw gedachten en JOUW keuzes moet

veranderen om jouw realiteit te veranderen én géén enkel WETTELIJK document op
deze planeet zal jou redden, DAT IS wat jou doodt, omdat het bewijst dat jij een

DOUBTER/DAUGHTER (twijfelaar/dochter) bent en de gevallen engelen vinden het
heerlijk om je te naaien. Zij werden verliefd op de dochters (doubters) van de mens,

is het niet? True story....kate
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