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Het ware verhaal van het leven van Jezus Christus fascineert me enorm. Ik zal het vertellen zoals ik
het van mijn tante Arena heb gehoord op Venus. Ik zal vertellen wat er echt gebeurd is, op dezelfde
manier waarop ik het gehoord heb tijdens mijn studie van de geschiedenis van de aarde op Venus.
Het is niet mijn bedoeling welke godsdienst of leringen dan ook in discrediet te brengen.
Vat het op zoals je wilt en laat het zijn uitwerking op je leven hebben waar dat kan.
De man die jullie kennen onder de naam van Jezus Christus is één van de meest controversiële
en misbegrepen figuren van alle tijden in de aardse geschiedenis.
Voor hij hier incarneerde leefde hij als Meester op Venus. Maar zijn hoogontwikkelde ziel
besloot karmische schulden te vereffenen door als een spirituele leraar te leven tussen dezelfde
mensen die hij en anderen in een vorig leven naar onwetendheid hadden geleid.
Na de genetische manipulatie van mensen op aarde vergaten de mensen hun erfgoed en hun
vermogens van voorheen. Ze konden niet langer communiceren met hun voorvaderen in de andere
dimensies of contact opnemen met de Opgestegen Meesters. Ze waren een angstig volk geworden.
Ze kenden niet eens meer de meest basale waarheden, over het universum, over God, en over
zichzelf.
Hun belangrijkste zorg was het fysiek overleven en een comfortabel leven, en hun voornaamste
angst gold de dood. Godsdiensten met hun rituelen en beperkingen waren ingesteld door de
regerende machten, met als doel het uitoefenen van onbeperkte macht en totale controle over de
mensen. Beperkte overtuigingen zorgden ervoor dat de massa's een beperkte manier van leven
kregen.
Ruimteschepen waren in de luchten van Bijbelse tijden een net zo gewoon verschijnsel als de
UFO's van nu. Ruimtereizigers bezochten de aarde regelmatig, om te helpen met de spirituele groei
van de planeet. In de landen van het Joodse volk werden bezoekers uit de ruimte engelen genoemd,
hetgeen hemelse wezens betekent. En de Bijbelse geschiedenis is vol van verhalen over
ontmoetingen tussen mensen en God of de engelen, en van onnauwkeurige beschrijvingen van
ruimteschepen als “vuurbal” of “wiel binnen een wiel”. Mensen die niets weten van vergevorderde
technologie kunnen hier alleen hun eigen draai aan geven. In die tijd werd het onbekende meestal
op één hoop gegooid met het godsdienstige of spirituele. En zo geloofden ze dat mensen die
landden in ruimteschepen altijd witte gewaden droegen, en ze hadden zo'n vredelievend en
vriendelijk gelaat dat ze wel spirituele wezens moesten zijn.
Een jonge vrouw genaamd Maria kwam toevallig één van deze wezens van een andere planeet
tegen. Ze was alleen buiten, ze hoedde de schapen, toen een ruimteschip vlakbij landde en er één
van die hemelse wezens naar buiten kwam om met haar te praten. De man uit de ruimte merkte op
dat Maria zuivere gedachten had en dat het bezoek haar niet angstig zou maken. Maria was
natuurlijk enorm van hem onder de indruk, zag hem als een door God gezonden engel. Toen ze hem
daarnaar vroeg, zei hij: “Ja, we zijn allemaal van God”. Die dag gaf hij haar spirituele inzichten
over God en over mensen van andere planeten.
Ze ontmoetten elkaar behoorlijk vaak, en al snel waren ze verliefd. Toen Maria zwanger van hem
was, vroeg hij haar ten huwelijk. Ze zei dat dat vanwege de gebruiken van haar volk onmogelijk
was. Iemand die een huwelijk sloot buiten het eigen geloof kon een dood door steniging
verwachten.
Dit was een regel die de priesters hadden ingesteld om het ras intact te houden, en de bezoeker
wist dit. Maria was ook bang om met hem te vertrekken, omdat ze dacht dat ze dan moest sterven.
Het had geen zin Maria over te halen met hem mee te gaan.
In de weken daarna kreeg de bezoeker spiritueel inzicht in wat er gebeurde. Er waren al
eeuwenlang voorspellingen in deze cultuur dat God een Verlosser zou sturen om het volk te leiden.
Dit was het kind dat Maria droeg! Nu hij dit wist, realiseerde hij zich dat de jongen moest opgroeien
onder de Joodse mensen. Hij sprak met Maria af dat ze zou blijven en het kind zou baren. “Je kunt
je volk vertellen wat je wilt, maar ik zou ze de waarheid vertellen. Je kunt het kind hier dertig jaar
hebben, maar ik zal het kind de tweede helft van zijn leven hebben. En ik zal hem terwijl hij
opgroeit regelmatig bezoeken om hem spiritueel te helpen.” Maria ging ermee akkoord haar kind op
te voeden met de spirituele leringen die hij haar had gegeven.
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Daarna ging ze naar haar volk en vertelde dat een engel was verschenen die zei dat ze een kind
van God zou baren; ze noemden het later onbevlekte ontvangenis.
Maria geloofde dat haar minnaar van God kwam, omdat hij altijd uit de hemel kwam om haar te
bezoeken, altijd gehuld in een helder licht. Christus' vader probeerde uit te leggen dat het maar een
ruimteschip was, maar daar snapte Maria niets van. Machines waren in die tijd onbekend.
Ondertussen was er een man genaamd Jozef, die heel veel van Maria hield en haar het grootste
deel van haar leven had bewonderd. Hij was veel ouder dan Maria. Hij luisterde naar haar verhaal
en begreep wat ze zei omdat hij zelf ook een ontmoeting had gehad met een wezen uit de hemelen
en verhalen had gehoord over vroegere tijden op aarde.
Jozef hield genoeg van Maria om voor haar te zorgen, en was bereid de verantwoordelijkheid
voor haar en het kind op zich te nemen. Hij ging zover te zeggen dat het kind van hem was tegen
diegenen die Maria belachelijk maakten. De mensen wisten dat ze een wonderkind droeg; wonderen
waren in die tijd heel populair.
Mensen van Venus en de Broederschap van de Planeten wisten dat Maria's kind een spirituele
leider zou worden, en er werden ruimteschepen ingezet om het nieuws te verspreiden in
verschillende delen van het land. Profeten hadden dit langs psychische weg gezien, en veel mensen
zoals de herders hadden bezoek gekregen van hemelse wezens die de grote gebeurtenis
voorspelden.
De waarheid is altijd een dreigement voor diegenen die leugens prediken. De religieuze
organisaties en leiders van die tijd voelden zich bedreigd door de geboorte van het kind. Dit leidde
tot het bevel dat alle mannelijke kinderen die binnen een bepaalde tijdsspanne werden geboren
moesten worden gedood. Deze dreiging, en een bezoek aan Jozef, zorgden ervoor dat Jozef Maria
naar een veilige plek bracht om het kind ter wereld te brengen. De ster die Jozef en Maria in
veiligheid leidde was in werkelijkheid een klein ruimteschip. Een zelfde soort ster leidde de wijzen
en de herders naar de stal waar Jezus werd geboren. 's Nachts zweefde het schip boven de kleine
stal, lichtend als een ster.
De jeugd van Christus was een behoorlijk rustige tijd. Jozef onderhield het gezin als timmerman,
en Maria leerde Jezus de principes die ze van zijn vader had geleerd. Hij ontmoette zijn vader ook
regelmatig, en deze leerde hem alles over de geschiedenis van de aarde. Toen Jezus twaalf was
begon hij zelfstandig te reizen en studeren. Zijn studie van de geheime leer bracht hem naar Egypte,
Tibet en India. Hij studeerde drie jaar onder Fubbi Quantz, de abt van het Katsupari Klooster in
Noord Tibet. Daar leerde hij de geheimen van de Wetten van de Opperste God. Hij ontving de
spirituele naam Jezus, die als bijbetekenis had “Koning van de Joden”, en de naam Christus
vanwege zijn nieuwe lering. Christus betekent “Drager van de Waarheid”.
Toen Jezus terugkeerde naar zijn familie was hij dertig jaar oud en hij was klaar om te beginnen
met het lesgeven aan zijn volk. Hij had twaalf discipelen, gekozen om hun karakter en hun
karmische betrekking tot Christus, en om de verschillende rollen die elk zou spelen in zijn leven.
Christus wist dat één van hen hem zou verraden en dat een ander hem zou ontkennen. Christus wist
ook dat Simon degene zou zijn die zijn werk zou voortzetten nadat hij was vertrokken. Hij had dit
via innerlijk weten te zien gekregen toen hij ze net ontmoette.
Christus was een heel spiritueel mens en wist veel van de spirituele wetten. Zijn leringen over de
reis van de Ziel door de lagere werelden en de macht van elk individu zijn voornamelijk
doorgegeven in fabels en verhalen. De mensen van zijn cultuur waren erg eenvoudig en hadden nog
niet zo'n hoog bewustzijnsniveau bereikt. In de boodschappen van Christus kun je de onderliggende
principes van de Wetten van de Opperste God herkennen. Om eerst het koninkrijk der hemelen te
zoeken betekende letterlijk dat de mens de hogere sferen vóór de fysieke dood kan en zou moeten
ervaren, door uit het lichaam te treden. Dit is maar één van de vele, vele voorbeelden.
Helaas werd Christus belangrijker dan zijn lering. Hij werd meer een beroemdheid dan een
spirituele leider. Uiteindelijk was het zijn mededogen dat belangrijker werd dan wat hij voor de
mensen trachtte te doen – hen uit onwetendheid leiden. Christus' mededogen liet niet veel ruimte
over voor de vrije wil om nee te zeggen wanneer zoveel mensen zich aan hem vastgrepen, vragend
om genezing. Hij gaf toe vanwege zijn grote mededogen met de armen en de lijdenden, maar hij
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wist dat hij ervoor zou moeten betalen. En hij moest er in dit leven voor betalen, omdat het zijn
laatste fysieke incarnatie zou zijn.
En dus, als er wordt gezegd dat Jezus de zonden van de mensen op zich nam, en later voor hun
zonden stierf, betekent het dat al dit karma opgestapeld werd tot een vreselijke dood onder
lichamelijke marteling, door dezelfde mensen die hij hielp.
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