
Wie Ben Jij?....Een Open Brief Naar Menselijkheid.....door kate of gaia

Deze brief wordt jouw spiegel net als dat het de mijne is, om met vreugde naar te 
staren of er afgeschuwd door worden door jouw eigen innerlijke veroordelingen, 
want dat kan niemand anders zijn voor jij en ik. Ben je geestelijk verlicht of zit je 
vast in je zelfgemaakte graftombe? Aan het einde hiervan zal alleen jij het weten 
dus het pleiten van onwetendheid zal als een met het wind mee afgekante 
gloeiende sintel zijn vanaf jouw innerlijke vuren. Wees altijd bewust van het ego 
in dit opzicht want het zal je proberen te overtuigen van dingen die je wel en niet 
bent maar je hart zal je elke keer weer corrigeren, daar kan je niet van 
ontsnappen.

Terwijl jij, de lezer, door je dagelijkse leven gaat, of je nou slaapt of wakker bent, 
dan zal je in contact met mij komen, want ik ben overal en iedereen omdat ik een 
mens ben. Ik, de iedereen, heeft veel in gemeen met jou. Ik haal adem, ik voel 
pijn, k bloed als ik een sneetje heb, ik huil als ik pijn heb, ik laugh als ik vrolijk 
ben en bovenal heb ik liefde. Mijn liefde is onvoorwaardelijk. Het kent geen 
grenzen, geen rassen, geen religies, geen overheden, helemaal geen barrieres. 
Zie je, als liefde is wat liefde is, is er niks wat het tegen kan houden en zeker niks 
die het kan veroveren. Het enigste wat verandert in die waarheid is jij en wat jij 
gelooft dat waar en echt is gebaseerd op de termen en voorwaarden die je 
plaatst op voorwaardelijke liefde tegen onvoorwaardelijk.

Ben jij degene die verliefd werd op iemand maar vanwege jouw 
opvoedingsprogramma's van maatschappelijke voorwaarden, je eigen hart 
verboden? Was jouw programma gebaseerd op verdeling van de menselijkheid 
gebaseerd op godsdienst, geslacht, politici of vooringenomenheid enz. 
gebaseerd op de families waar je naartoe werd geboren? Heb je ooit gedurfd om 
echt in je eigen hart te staan en doelen om buiten die kleine doosje te reiken 
waar je op je geboorte in werd geduwd? Alleen door observatie is het makkelijk 
om onze onmenselijkheid utigespeeld zijn te zien in onze dagelijkse levens en 
alles ervan wordt gebaseerd op concepten en stigma's die voor jou werd 
gecreeerd en niet door jou. Als ik zo om me heen kijk naar de iedereen van 
menselijkheid, keer op keer weer zie ik dezelfde vernietigende krachten 
uitgespeeld worden door degene die niet weten wie ze zijn.

Veel te vaak wordt jou wezen bepaald door jouw werk, de uniform die je draagt 
en de afdrukken die bovenop je wordt geplaatst door diegene die het dichtst bij je 
zijn geweest sinds je geboorte. Typisch gezien worden vele mensen de 
plaatsvervangende verschijningen van hun ouders en blijven menselijk dood voor 
een levensduur en wie weet voor nog hoeveel meer levensduren ze vast hebben 
gezeten in dezelfde programma's, keer op keer. Ze zijn makkelijk te spotten. Ze 
zijn degene die graag autoriteit over hun medemensen heen veinzen door vele 
middelen en methoden. Dit zijn degene die graag kwaad schikken op hun 
medemensen en normaal gesproken bij het gewenkte oproep van een ander 
waar ze hun eigen autoriteit aan hebben weggegeven.



Dit is de Meester/Slaaf paradigma programma. Je ziet ze in rechtzalen, ze 
worden rechters en advocaten genoemd. Je ziet ze in banken, overheden, 
kerken, politiedistricten, legers en overal waar uniformen worden gebruikt. 
Uniform betekent ''een vorm'' dus pakken en stropdassen, kerkelijke gewaden en 
allerlei uiterlijke kleding maakt ze ''geuniformeerd'' en slaven aan een of andere 
meester. Ze zijn degene die hun kracht meten in hoeveel controle ze kunnen 
aanwenden over anderen door bedriegelijke en vaak gewelddadige middelen. 
Deze mensen, als je ze zo kunt noemen, zijn meer geknecht dan de rest van ''de 
iedereen''.

Ze zullen bewust en onbewust kwaad schikken bovenop andere mensen en hun 
hun eigen borsten opblazen met trots nadat ze dat hebben gedaan en ik weet 
zeker dat jij je spiegel al herkent. Ja, jullie de dichtstbijzijnde devianten die vele 
van de duistere kunsten beoefent. Jullie zijn degene met kinderporno op je 
computer. Sommigen van jullie zijn de verkrachters van kinderen en de 
handelaars van je medemens, hetzij door middel van een bekeuring uitgeven of 
betrokken zijn bij een kinderseks ring. Jullie zijn voor mij allemaal hetzelfde 
aangezien dat kwaad willen op iemand ook kwaad willen is op iedereen maar 
meestal; op jezelf. Zie je, ik kan je niet beoordelen en dat zou ik ook niet doen 
want dat doe je nu.

Je staat in je eigen schaduw waar alleen jij licht kan geven. Ik weet jouw vieze 
geheimpjes en ze kwamen net in het zicht zodat je ze kan zien. Jullie zijn de 
schrijvers van valsheden in de media, de kranten en tijdschriften. Jullie zijn de 
leveranciers van angst en bedrog n hebben jullie dertig zilverstukken per week 
als bewijs dat de Judas in huis is. Jullie zijn de verkopers van leugenaars, 
moordenaars en dieven die de wensen van jullie meesters voortplanten en jullie 
hebben inderdaad meesters en jullie salaris is jullie bewijs. Jullie zijn de 
verdoemd en verdoembare geworden van julie eigen doend en jullie eigen vrije 
wil kiezen waarbij onwetendheid niet jullie verdediging is. Je eigen hart, als je die 
hebt, zal het voor jou uitvissen terwijl ik het alleen maar hoef te noemen. Jullie 
weten dat jullie de verkrachtes zijn, de dieven, de pedofielen, de moordenaren en 
vergemakkelijkers van oorlog en kwaad.

Er is maar een wet die jouw vrije wil keuze bewijst en de onwetendheidskaart 
kan hier niet worden gespeeld want diezelfde kaart wacht je op, op zijn 
onvermijdelijke terugkering zodat je alles mag ervaren dat je ooit hebt gedaan 
om een ander kwaad te schikken. Het is een simpele regel maar het levert de 
krachten van het heelal op en zijn schepper, dat is het natuurlijke wet. Vele 
gezegdes of anekdotes zijn gebruikt om het te beschrijven maar volstaan het om 
het in zijn originele vorm te zeggen; Doe tot anderen zoals je zou willen dat ze 
het tot jou doen. Helaas kunnen de meest onwetende mensen hier de spiegel 
niet zien en keer op keer weer kunnen ze de onvermijdelijke terugslingering 
verdragen van het slinger, hetzij in dit leven of de volgende.



Twijfel niet, diegene die kwaad schikken op enkele en alle vormen kunnen nooit 
van deze waarheid ontsnappen door gewoon te denken dat ze doodgaan en 
klaar ermee. Nee, zo werkt het niet en afhangend van de intentie van degene 
waar jullie kwaad op hebben geschikt, die die onvermijdelijk terugkeert zal sneller 
terugkeren dan je nu misschien verwacht. Het is eigenlijk heel simpel, als je 
kwaad op mij hebt gewenst dan is het omdat jij die spiegel wilt ervaren. In jouw 
acties, van geestelijke voorafgaande intentie, heb je jezelf al beoordeeld zoals ik 
bij mezelf heb gedaan. Elke bekeuring die je uitgeeft, elke valse artikel die je 
uitzendt, ekle huis die je steelt, elke kind die je verkracht enz tot vervelens toe 
komt al gauw tot een wezen en die wezen ben jij.

Helaas, je zit met begerigheid naar je fortuinen te kijken die je van anderen 
gestolen hebt, je haag fonds glans bij het creeeren van valse algoritmes om de 
fraudes te bestendigen totdat die mathematica ook onverandelijk mislukt. Dit zijn 
de huizen die jullie op het zand hebben gebouwd, de valse idolen die jullie 
aanbidden en de hoer van Babylon die heet handel waar jullie gulzig cunnilingus 
op voeren na de miljoenen die haar voor jou in bed hebben gelegd. Je weet niet 
wie je bent want je bent een valse identiteit, een Id-entiteit, gecreeerd door een 
ander en heeft jou geknecht door deugd van jouw bereid blindheid. Jij die 
beweert om de beste van de menselijkheid te zijn gebaseerd op jouw illusionaire 
positie van geveinsde macht, kijkt met begerigheid naar de creatie van je eigen 
hel. Jullie zijn de moordenaars van kinderen omdat jullie om de een of andere 
reden denken dat jullie kinderen superieur zijn en creeeren dezelfde vicieuze 
cirkel die de menselijkheid ongetelde eeuwigheden heeft geplaagd.

Jullie meten waarde in materielen, titels en allerlei lagere geest egogedreven 
lusten die jullie geknecht zullen houden totdat je jezelf het hoofd kunt bieden in 
de spiegel van de menselijkheid. Zoals het gezegde gaat, ''Als uw oog u beledigt, 
pluk hem eruit'', dat wil metaphorisch zeggen dat als je iets in jezelf ziet dat 
beledigend is, doe het niet. Alleen in het besef van deze feit kun je het allemaal 
berouwen. Dit gaat ver voorbij de letterlijke vertalingen van de geestelijke 
boekdelen die met veel succes worden gebruikt om de menselijkheid oorlog te 
laten blijven voeren dankzij zijn ''god van de oorlog'' leringen en fanatieke 
volgers. Als jouw winst ten koste van anderen komt, hetzij financieel of het verlies 
van levens, ben jij schuldig door vereniging.

Als je wapens, munitie en dergelijke moordgereedschappen maakt, dan ben je 
schuldig. Als je voor welke coorperatie dan ook werkt die oorlog promoot, dan 
ben je net zo schuldig als degene die de trekker overhaalt of de raketten 
lanceert. Als je een piloot bent en ermee bezig bent om de planeet chemisch te 
sprooien dan ben je schuldig van moord door de daad en de voormalige intentie 
ervoor. Aan jullie, de beste en de slimste die afgekocht worden door ''denk 
tanks'', jullie zijn niks meer dan een uitverkoper van de menselijkheid voor 
dezelfde dertig zilverstukken. Deze lijst is bijna oneindig met de van de 
menselijkheid in zijn eigen vernietiging en het enigste wat jullie kunnen zeggen is 
''Ik doe gewoon mijn werk'' en ''Ik heb een gezin die ik moet voeden'' alsof jouw 



leven hogerop staat dan een ander? Je bent en jouw meesters hebben je 
bedrogen en jouw onwetendheid en gulzigheid gebruikt om dat te bereiken.

Coorperatisme is maar de nieuwe en verbeterde ''branden'' van slavernij. Je weet 
wie je bent en waar je je menselijkheid en ziel voor hebt verkocht maar je hebt 
geen flauw idee waarom. Helaas, je zult waarheid en eer van jouw fictitieuze 
preken en dan een kind gaan verkrachten, neuken met de vrouw/man van je 
buurman/buurvrouw, je kinderen slaan, terwijl jullie allemaal naar jullie 
respectieve kerken gaan en denken dat jullie zijn gered door bekentes van jullie 
zondes. Ik verzeker jullie, bekentes van jullie deviante daden zijn alleen maar het 
begin van jullie geestelijke wandeling en jullie staan nog niet eens. Jullie zullen 
rennen en verstoppen achter anderen zoals jullie om bescherming te zoeken en 
dat terwijl jullie de monsters beschermen die jullie en jullie zielen in hun bezit 
hebben. Dat zijn degenen die lachen om hoe diep jullie zijn bedrogen naar 
onderdiening terwijl jullie beloond worden met tafelschrappen. Helaas kwijlen 
jullie om deze dingen als je dag in dag uit jullie plichten vervullen voor jullie iets 
hogere meester.

Je neemt deel in het stelen van de huizen van mensen zonder te weten waarom 
en alleen omdat het van een of andere advocaat of rechter moet. Jullie zullen en 
hebben geweld gebruikt tegen vredelijke mensen om jullie bloedlust te vervullen 
maar dat is normaal voor een dier die nog steeds opgesloten zit in de roofdier 
prooi paradigma en jullie beweren ontwikkeld te zijn. Ontwikkeld, waarnaartoe? 
Zeker niks wat op een mens lijkt want mensen leven niet van elkaar, dat is 
cannibalisme. Mensen verkrachten en vermoorden kinderen en vernietigen hun 
levens niet. Mensen verrijken de levens van iedereen om hun heen omdat ze 
ontwikkeld zijn. ''Woe aan jullie advocaten'' inderdaad want jullie hebben deze 
universele wetten gecorrupteerd voor winst ten koste van anderen. Priesters, 
rabbi's, imams, overheidsofficielen, bankierders, advocaten, politie, rechters, 
wapenmakers en allerlei nuttige idioten die beweren om autoriteit over elkaar te 
hebben.

Voor degene die in de bijbel geloven is het tijd om een beetje van de waarheid te 
delen over waarom iemand aan de kruis werd opgehangen. Hij besloot om tegen 
de bankierders en geldleners in de tempel, de enige keer dat hij erin ging en wat 
gebeurde er dan? Kort nadat hij de bankierders had onthuld voor wat ze echt 
waren, dieven en parasitische vampieren, werd hij gestraft door dezelfde rechter 
waar het naar de openbare jury werd gezet en hij werd aan de kruis opgehangen 
terwijl en bekende crimineel en moordenaar werd vrijgelaten. Ja, dat is precies 
waar jullie nu mee bezig zijn. Ik vind het ziekelijk humeureus dat vele van jullie 
duizenden jaren later nog steeds dezelfde misdaden plegen en jullie zijn nog 
steeds te dom om dat te zien.

Jullie hebben gehandeld in wat waar en juist is voor winsten en profeten. Jullie 
slagen voor jullie dicteetjes alsof ze belangrijk zijn, jullie schikken kwaad op 
mensen voor jullie winst omdat jullie baan en meester dat willen en daardoor voel 



je dat je het goed doet. Zoals eerder werd gezegd, de klok tikt en het slinger is 
hier voor de oude ''wat weggaat, komt weer terug'' lichtfestival. Jammer voor 
jullie dat de gouden regel voorbij het feit gaat. Voor diegene die kwaad op mij 
hebben gewenst, geef ik ze toestemming om dat te ervaren die ze mij toe 
hebben gewenst in de volste zin en liefhebbende medelijden dat ze dit keer 
misschien zullen leren en zullen ze de fouten zien voor wat ze zijn. Ik heb 
gedurfd om de tafels van jullie meesters te keren en jullie hebben ze grag 
gediend met de blijheid die een hond ervaart als die aan zijn genitalien likt.

Jullie hebben de daden van een beest gekozen en zullen daarom jezelf zo 
hebben beoordeeld; ''wees eerlijk tegen uzelf'' past daar ook mooi in. Jullie 
kiezen voor smoesjes die door een ander zijn geschreven en hebben jullie eigen 
verdoeming gekocht in jullie acties. Aan het einde van de dag gaat het uiteindelijk 
om de intentie, toch? Gaan jullie verdoembare rechtzalen daar niet over, 
intentie? Helaas is het nooit volledig uitgelegd waar intentie echt over gaat. Het is 
heel eenvoudig in dat de bedoeling om iets te doen altijd voor de acties van de 
iedereen gaat. In dat opzicht zijn rechtzalen volledig zinloos want we moeten 
onszelf beoordelen in onze acties na het feit door de intentie die in de actie is 
onthuld. De onschuld of schuld is al primae fascie bewijs door jullie acties, hetzij 
in onwetendheid van de natuurlijke wet of wilvolle kennis daarvan. Niemand 
ontsnapt van de waarheid, niemand.

Als je werkt in de plaatsen die dingen maakt wat schadelijk is voor mensen, dan 
ben je schuldig doordat je daar werkt van en door je vrije wil keuze en op intentie 
overeengekomen, geen uitzonderingen. Als je de creaties van dezelfde kwaad 
koopt, hetzij junk eten, vaccinaties, wapens, slachthuizen enz. dan ben je net zo 
schuldig als degene die ze maakt voor biljetschrappen van de hoer van Babylon 
zelf. Er is geen excuus voor kwaad waar het onthuld is en iedereen is schuldig 
door omissie of commissie van de misdaad. Is de  chauffeur van de 
ontsnappingsauto minder aansprakelijk van een beroving of moord omdat ze niet 
deel uitmaakten van de fysieke daad die werd ondernomen? Door 
overeenkomsten zijn we allemaal verantwoordelijk gehouden voor onze daden 
door het feit dat de intentie er was en de consentie werd gegeven.
Als de de ''teken van het beest'' draagt wat in feite de NAAM is die je denkt dat 
het van jou is dan hoor je bij de wandelende dooien en een van de zombies die 
zo veel aandacht krijgen op mainstream media en programma's. Helaas zijn 
velen van jullie te druk met vermaakt worden om deze dingen op te merken die 
recht voor jullie dichtgesloten ogen worden gelegd. De dwazen en zombies zijn 
ook makkelijk te spotten en jullie zullen misschien een spiegeltje krijgen bij de 
volgende paar opmerkingen. Ze zijn degenen die kotsen van alles die niet van de 
tv werd geworpen of van de kranten en welke andere middelen van 
overheidspropaganda dan ook die tot hun meesters horen. Ze zijn deskundigen 
van de sport statistieken, degenen die de nieuwste hoofdlijn drama's met 
perfectie kunnen herhalen, ze zijn de kijkers van media shills en talkshow 
poppetjes en ze zullen de ideeen van anderen verdedigen met een aggresiviteit 
die iemand zou laten denken dat ze hun originele gedachten waren.



Ze zijn degenen die zich haasten om hun nieuwste alcoholische vergiftiging op te 
halen, hun zakjes verwerkte vergiftigde chips en zijn meestal de eersten om over 
een of andere overheidsofficieel te klagen waar de dwaasachtig op hebben 
gestemd in de hoop dat de bestaande dief of kinderverkrachter die de macht 
heeft iets anders gaat doen. Ze zijn degene die s' ochtends naar hun 
vergaderingen gaan om de nieuwste directieven van hun meesters te halen hetzij 
politiedistrict kapiteinen of coorperatieve manager, ze zijn allemaal ongeacht 
hetzelfde. Ze zijn de slaven aan de mini-meester die een slaf is aan nog een 
meester en zo gaat het steeds weer naar de echte meester die aan alle 
poppetjestouwtjes trekt. Om te zien wie je echt bent, zou je weer Pinocchio 
moeten kijken of, als je boven een basisschool niveau kunt lezen en schrijven, 
het boekje ophalen. Gebaseerd op de handtekeningen die ik over de jaren heen 
heb gezien zijn er velen die dat kunnen. Je kan veel tonen aan je 
schrijfvaardigheden of gebrek daarvan.

Beginnen jullie de spiegels al te zien? Beginnen jullie jezelf te meten of 
overmeestert de nodigheid om de nieuwste pornotijdschrift of filmpje op te halen 
jullie nu? Ik weet wie jullie zijn en jullie zelf ook. Het is nooit makkelijk om in zo'n 
afschuwelijke spiegeling te kijken, he? Terwijl dat misschien moeilijk is, wat er 
voor jullie aankomt in het corrigeren daarvan maakt de spiegeling blank 
vergeleken daarmee. Denk aan al die keren dat je bewust kwaad op een ander 
hebt geschikt. Dit zijn de dingen die aan die slinger verbonden zijn die nu 
terugslingert en snelheid opbouwt en terwijl er geen manier is om het tegen te 
houden, is er wel een manier om de klap te verminderen maar ik denk niet dat 
jullie daar het hart of het lef voor hebben, noem me een realist. Geloven jullie 
echt dat jullie het aankunnen dat je gezin aan stukken wordt geschreden, om 
alles wat je hebt gekend van je gestolen te hebben en dan ook nog ontfaamd 
worden omdat je durft om de waarheid in het licht te brengen waar jullie kwaad 
zo duidelijk is geweest?

Zullen jullie de ongelofelijke testen die jullie uit elkaar zullen rukken kunnen 
uitstaan die jullie kant op komen en dan naar diegenen kunnen kijken die het 
gedaan hebben en zeggen ik hou onvoorwaardelijk van jou?...Alweer wees ik 
een realist en zal ik voor jou antwoorden, waarschijnlijk niet maar jullie zullen dit 
wel ervaren, in dit leven of de volgende, terwijl jullie een paar graden naar 
beneden gaat op de creatie schaal alleen om je weer omhoog te moeten werken 
want jullie hebben moeite met je als een mens gedragen. Echte mensen leven 
niet van elkaar energetiek of anders, dat is de echtheid van vampieren en de zon 
komt op het horizon en jullie zijn gespot in het midden van een woestijn waar 
jullie nergens heen kunnen rennen en je nergens kunnen verstoppen.
Ja, jullie zullen het branden van de waarheid voelen terwijl het de zwartheid van 
onheil zal laten verdwijnen die jullie in de acties van jullie intenties zo gulzig 
hebben opgehaald die hebben jullie beoordeeld. Helaas, en hoe kan ik jou of wie 
dan ook vergeven want in die actie heb ik jullie beoordeeld waar dat niet nodig is 
dus alles wat ik kan aanbieden is een eenvoudige hetzijzo, jullie keuze en ik zal 



de gouden regel niet langer overtreden. Het is niet dat ik iemand kwaad toewens 
want dat is gekheid in de spiegel van oorzaak en gevolg. Het is ook niet zo dat ik 
kan willen dat dingen voor jullie anders zijn want dat kan ik alweer niet. Jullie 
hebben jullie wens gemaakt en ik heb de mijne gemaakt en de bed die we 
allemaal maken is eentje waar we allemaal in zulen moeten slapen. De spiegel is 
van jullie want jullie zijn de verraders van de menselijkheid, de verkrachters van 
kinderen, de moordenaars van de massabevolking, de willende makers van 
moord, de psychopatische leveranciers van valse religies en aanbidders van 
valse idolen. Jullie hebben de teken van het beest en jullie vreten gulzig aan 
coorperatieve lul en dat terwijl de hoer van Babylon klaarkomt van jouw 
willendheid om dat te doen.

Nee, ik ben bang dat jullie niet weten wie jullie zijn want dat eist bewustzijn van 
anderen dan jullie zelfdienende               en jullie             met duistere              
waar de meesten van jullie niet eens bewust van zijn. Zo afgedomd zijn jullie 
naar zo'n staat dat jullie niet eens hulp kunnen zien als het aankomt en waar het 
alleen maar wou dat je vrijkwam. Jullie zijn bedrogen om je ziel op te geven en ik 
vraag me eerlijk gezegd af, hoeveel levenstijden en lichamsdoden wordt het 
voordat jullie zelfs beginnen om wakker te worden. De recente massamoord van 
dieren op onze planeet maakt plaats voor nieuwe aankomsten die de 
''menselijkheidsschool'' hebben gezakt en raad eens wie de nieuwe studenten 
zijn? De levenscirkel -en cyclussen zijn inderdaad wreed als ze niet tenminste 
passen. Inderdaad, hoeveel wijsheidsedels zijn voor julie neergelegd en nog zijn 
jullie minder dan zwijnen? Ja, ik leef met jullie mee en alles wat ik voel is 
medelijden dat ik niet meer kon doen om jullie wakker te maken naar jullie harten 
en menselijkheden...er is een oude gezegde dat je nooit iemand weg moet 
sturen want misschien klopt er een engel aan de deur. De dag is aangekomen en 
de engels zullen niet meer kloppen want de tijd is om. Mogen jullie nu vrede 
hebben op jullie zielen hebben terwijl dat nog kan want de waarheid is dat jullie 
de enigen zijn die dat kunnen.... met onvoorwaardelijke liefde en de macht om 
jouw wensen willend waar te maken, kate of gaia        


