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Lieve mensen,
De herfst is nu echt begonnen. Zelf houd ik van de herfst met zijn vele facetten. Het is een tijd van transformatie. Net als de bomen die hun bladeren verliezen, is het tijd voor het loslaten van overtollige ballast.
Sta eens even stil en bekijk jouw levenspad. Kun jij genieten van alle kleurschakeringen zonder je eraan te
hechten, zoals veel ouderen dat kunnen? Wat heb jij niet meer nodig? Wat verdient een opfrisbeurt?
Ben jij bereid jouw uiterlijke kleurenpracht te transformeren tot een voor velen onzichtbaar innerlijk kleurenpalet?
De herfst laat ons het proces dat wij mogen gaan, in alle eenvoud zien.
Eerst veranderen de groene bladeren in prachtige herfsttinten, een genot om naar te kijken. Daarna treedt
er, wat de meeste mensen ‘verval’ noemen op, maar dat is het niet. Het is de transformatie van materiële
naar geestelijke rijkdom, waarna het blad los kan laten.
Vele mensen worden somber als de blaadjes van de bomen vallen, omdat het hen er onbewust aan herinnert, dat niets blijvend is.
Niets? Er is wel degelijk iets blijvend, maar dat is voor het oog meestal onzichtbaar. De Geest van de boom
is blijvend. Niet zichtbaar, maar wel ervaarbaar als jij daar voor openstaat.
Bomen zijn levende wezens en ze spiegelen ons leven van begin tot eind.
Uit zaad geboren wortelt een boom zich in en op de Aarde en groeit hij elk jaar een stukje in de lengte en
in de breedte. Jaar in, jaar uit houdt hij in de herfst grote schoonmaak, zodat zijn takken in de lente veerkrachtig en energiek de nieuwe bladerentooi kan dragen. Bij een voorspoedige verzorging door het hem
omringende klimaat en milieu, komt hij tot volle wasdom en zal hij een respectabele leeftijd bereiken, maar
als de stormen in zijn leven de overhand krijgen, dan wordt hij ziek en verliest hij zijn levenskracht, waarna hij terugkeert naar zijn oorsprong.
In de herfst van het leven, verlangt men vaak terug naar zijn bloeiperiode en ziet men de schoonheid van
zijn ouder wordende bladeren niet. De wijsheid van de boom die weet dat uiterlijke schoonheid vergankelijk is, maar innerlijke schoonheid blijft, mag geleefd worden. Groei als die boom, transformeer oud zeer in
innerlijke kracht en omarm bij het ouder worden jouw eigen wijze ik.
Johanna Béaart
Centrum voor Levenskunst te Emmen

Donaties
Bij de Nieuwsbrief van september hebben donateurs en abonnees een brief ontvangen met het verzoek hun
jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken. Onze penningmeester heeft nog niet alle betalingen ontvangen,
als hij uw betaling nog niet heeft ontvangen, krijgt u bij deze Nieuwsbrief nogmaals een brief met het verzoek uw bijdrage over te maken.
Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw betaling uiterlijk 30 november 2012 is bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Innerlijk Besef. Alleen dan blijven wij u de Nieuwsbrieven sturen en houdt u als
donateur recht op korting op onze entreeprijzen.

Het eenheidsbesef van onze werkelijkheid en de manipulatie van
bewustzijn.
Lezing door Jaas van der Meer op dinsdag 6 ovember 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19.30 uur.
Jaas van der Meer is bij Innerlijk Besef o.a.
bekend als “de man van de techniek.” Tijdens
lezingen en themadagen is hij degene die ervoor
zorgt dat het geluid goed en verstaanbaar voor
iedereen wordt weergegeven.

te kunnen relativeren in relatie met dit
eenheidsbesef vanuit de leringen van de
spiritualiteit, dat de enige ware kennis
zelfkennis is.
Daarbij zal aan de orde komen hoe gepoogd
wordt dit bewustzijn te manipuleren via de
maatschappelijk ontwikkelde en heersende
instituten, die de randvoorwaarden van het
speelveld van onze maatschappij domineren en
controleren. Maar ook hoe we onszelf (laten)
verhinderen bewust te zijn door ons denken en
handelen via onze wil, gewoontes en geconditioneerde overtuigingen.

Jaas heeft een boek geschreven, waaraan 12 jaar
onderzoek en studie vooraf is gegaan. De titel
van dit boek, dat op 5 juni 2012 werd
gepresenteerd, is:
”De kosmische aard van onze werkelijkheid”.
.Marcel Messing schreef het voorwoord. Naar
aanleiding van dit boek gaat Jaas het thema van
deze avond met ons bespreken en hij schreef
ons daarover het volgende:

Dit spel van licht en duister nodigt ons uit,
realiteitszin te laten ontwaken, zonder
ontwijkingen door het illusionaire idee dat een
‘ik’ dat niet kan (ver)dragen. En daarmee ons
‘kleine ik denken’ tot meer holistisch en causaal
te kunnen laten verworden, ‘te sterven voor het
sterven’, en de rol van de persoonlijkheid laten
vervullen vanuit dát ene bewustzijn dat het
‘goddelijk’ dient.

De spirituele leren dragen uit dat alles één is,
terwijl dit vanuit onze persoonlijkheid met
behulp van onze zintuigen niet even
gemakkelijk waar te nemen is. Wanneer vanuit
de maatschappij ook nog eens wordt geprobeerd ons dit eenheidsbesef te onthouden, is het
niet altijd even eenvoudig in de deze spirituele
eenheidsbeleving te verblijven, laat staan tot dit
besef te komen.
Naar aanleiding van mijn boek “De kosmische
aard van onze werkelijkheid,” zou ik daarom dit
thema graag willen behandelen.

De mogelijkheden in deze tijd van dit spel van
licht en duister plaatsen zowel de vrijheid en
verantwoordelijkheid direct in onze schoot,
waarbij de idee van machteloosheid, blinde
volgzaamheid en slachtofferschap onze coscheppende rol marginaliseren. Dit is voor de
huidige heersers koren op de molen om via
‘verdeel en heers’ hun positie te handhaven, en
dit is in de ontwikkeling van de mensheid
vanzelfsprekend zeer belemmerend. Het belang
om deze mogelijkheden van beide zijden van
‘dit spel’ aan de orde te laten komen, is daarom
ook wat benoemd zal worden.

Hierbij zullen inzichten van de spiritualiteit in
relatie met de wetenschap (met name de
relativiteit, kwantumfysica en kosmologie) zo
toegankelijk mogelijk worden behandeld, om
bewustzijn, als basis van alles, uit- en toe te
lichten. Dit is mede bedoeld om handvatten aan
te reiken bij ‘lastige’ momenten tijdens onze
spirituele reis, om deze eenvoudiger te kunnen
doorstaan, wanneer bijvoorbeeld de eenheidsbeleving het zwaar te voortduren heeft door
aardse gebeurtenissen. En om de ervaringen zo

Jaas heeft ook een eigen website:
www.onwerkelijkewerkelijkheid.nl
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Themadag met Marcel Messing
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 24 november 2012.
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 40,-- voor donateurs; € 50,-- voor niet-donateurs; € 25,-- voor jongeren tot 22 jaar
Prijzen incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

Er is plaats voor maximaal 150 personen. Schriftelijk reserveren is daarom noodzakelijk!
Dat kan met het aanmeldingsformulier dat u achter in deze Nieuwsbrief kunt vinden. Het verschuldigde
bedrag dient u zelf over te maken op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 ten name van Stichting Innerlijk
Besef te Oosterhesselen. Schrijft u er even de namen bij van de deelnemers voor wie u betaalt.
Uiterlijk 17 november 2012 moet uw betaling zijn bijgeschreven op onze bankrekening; uw betaling
is tevens bevestiging van deelname, daarover krijgt u dus geen verder bericht!

Het thema van deze dag is:
TUSSEN HOOP EN VERWACHTING
En Hij die op de troon zetelde zei: “Zie, Ik maak alles nieuw.”
En Hij zei: “Schrijf deze woorden op, want ze zijn betrouwbaar en waar.”
Toen zei Hij tegen mij: “Ze zijn in vervulling gegaan.”
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde…”
Apocalyps 21:5-6
Terwijl de krachten achter het wereldtoneel alles op alles zetten om op korte termijn door
middel van geweld en chaos de nieuwe wereldorde te creëren, die in feite de voortzetting van
de oude wereldorde is, klinken de woorden uit
Boek Apocalyps, het Boek der Ontsluiering “Zie,
Ik maak alles nieuw,” geheel anders.
De wereld balanceert momenteel op de rand
van de afgrond en tallozen lijken overgeleverd
aan hopeloosheid en gebrek aan vertrouwen op
een andere toekomst. Overal horen we over
oorlogen, diepgaand lijden en grote transformaties op de aarde. De machten der duisternis manipuleren op velerlei wijzen het leven op onze
planeet en schenden dagelijks de sacraliteit ervan. De leugen lijkt stevig te zetelen op de
troon der onwaarachtigheid.
Hoe staat de wereld ervoor na alle ingrijpende
gebeurtenissen van de afgelopen maanden? Wat
staat ons nog eventueel te wachten?
Wat dienen we te weten, waar zelden of nooit
over gesproken wordt?

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de innerlijke wederkomst van de Christus, de terugkeer
van licht en liefde in de harten der mensen?
Zie, Ik maak alles nieuw.” Wat betekenen deze
woorden in onze tijd?
Tijdens deze speciale
themadag zal Marcel
Messing informatie aanreiken die van belang is
voor de komende tijden.
Drs. Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij is auteur van vele boeken, gedichtenbundels, talloze artikelen. Diverse boeken van zijn hand verschenen in
vertaling. Regelmatig is hij te gast bij de radio, is
een veel gevraagd spreker in diverse landen en staat
bekend om zijn synthese tussen oosterse en westerse
wijsheid.
Er is een boekentafel met boeken van de auteur aanwezig.
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2012: Nieuwe ronden, nieuwe kansen

Verslag van de lezing door Peter Toonen op dinsdag 2 oktober 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Als Peter Toonen vertelt over de overgang, lijkt
het simpel. Zo neemt hij ons enthousiast mee, aan
de hand van afbeeldingen, langs vele gebeurtenissen op aarde en in de ruimte, om duidelijk te maken dat de wereld niet vergaat in 2012, maar dat er
wat anders aan de hand is.

Peter laat veel plaatjes zien van de aarde, planeten,
hun groottes en de kosmische krachten die er spelen. Het is heel kunstmatig wat mensen met de
planeet doen. We zien indrukwekkende plaatjes
van de aarde waarop hotspots van kunstmatige
warmteplekken, bosbranden, de verlichte wereld
bij nacht (bijvoorbeeld de kassen in het Westland).
Nederland blijkt een topper op de wereld op het
gebied van twitteren en facebook te zijn (te zien op
een kaart als een felle lamp in het bijna donker).
Dit wil zeggen dat ons land ongelooflijk in zichzelf
is gekeerd en met apparaatjes bezig is, in de illusie
dat we met elkaar bezig zijn.
De Voyager 2 zit nu aan de rand van het zonnestelsel en ziet nog allerlei andere planeten van ons
zonnestelsel. Pluto, verguist door astronomen,
blijkt een elektromagnetisch veld te hebben, 1000
keer krachtiger dan verwacht, en dit verhonderdvoudigde in de afgelopen 10 jaar. Pluto, Saturnus
en Uranus staan in een positie ten opzichte van elkaar die spanning geeft. Dat was 180 jaar geleden
ook zo. Toen werd dat door de elite snel ‘crisis’ genoemd. We zitten weer in zo’n positie, nu in een
ander sterrenbeeld. De sterren geven aan dat de
tijd van bruuske veranderingen gaande is. Niet
comfortabel voor de machthebbers.

Peter wordt veel benaderd door de media. Zij zorgen voor de angsthype van 2012 (zoals rampenfilms). Peters leraar is dr. José Argüelles die het
boek “The Mayan factor” schreef en waardoor hij
in aanraking kwam met de Maya’s, hen bezocht, en
hun 17 kalenders leerde kennen, waarvan de bekendste loopt van 3114 v. Chr tot 21-12-2012.
Peter krijgt zijn meeste informatie van plantenwezens, plantengeesten, van overledenen. Veel komt
nu uit.
Vergaat de wereld in 2012? Kijk nu eens rond…
We zijn aardig op weg. Het goede nieuws is dat
het goed gaat aflopen, want anders durfden jullie
hier niet te zijn. “Je wist dat je zo’n ruimtepak met
zintuigen aantrok om hier op aarde te zijn in deze
tijd om iets te beleven. Alles is in gereedheid om
hier een prachtig paradijs te hebben. Maar het is
vooral een innerlijke keuze en dan moet je innerlijke dingen aangaan om dat te kunnen. Het heeft
geen zin om op iemand of iets buiten je om te
wachten”, zegt Peter. Alle grote leiders zijn er geweest en nu gaan wij het zelf doen.

Verandering
Ga nu juist nieuwe dingen doen. De sterren staan
gunstig. Verander nu, want de crisis is een illusie.
De elite zegt wéér dat het crisis is. Ze maken je
wat wijs. Er is een groter verhaal bezig.
Nieuwe uitvindingen voor positieve verandering
worden bewust tegengehouden, zoals auto’s die
rijden op water. Het gaat om oliebelangen. Als je
5000 jaar oorlog hebt meegemaakt, denk je dat het
normaal is. Dit zit gewoon ingegroefd in onze hersenen met bordjes “oorlog”. Als je het zelf wilt weten, ga dan met je hart kijken. Je zult een hoop shit
zien. Het lijkt alsof we het bewustzijn gaan bereiken via een U-bocht, d.w.z. het belazeren snappen
(banken, verzekeringsmaatschappijen etc), verzet
voelen, kwaad worden, inzicht krijgen dat je je
kracht weggeeft. Dat is 2012. Goed of fout bestaat
niet, het is een bewustzijnsverandering. Het is het
oneindig bewustzijn wat zichzelf telkens weer opnieuw bewust wil worden. De rest is een illusie.

Over de Maya’s
De Maya’s hebben goede PR gepleegd, zodat er nu
aandacht voor 2012 kan zijn. Ze hadden de meest
exacte kalenders en beschikten over informatie die
niet door zintuiglijke waarneming verkregen was.
Er is zelfs een kalender die 6 miljard jaar teruggaat. Ze kenden zelfs de cycli van planeten die je
met het blote oog niet kan zien. Ze konden over
1000 jaar de maansverduistering voorspellen. De
Mayakalender stopt op 21-12-2012. Tegen die tijd
zijn we zó materialistisch geworden. We gaan dan
een nieuwe cyclus in van transformatie naar iets
nieuws. De datum 21-12-2012 is overigens ook terug te vinden bij vele volken, zoals de Zulu’s
(Zuid-Afrika), Maori’s in New Zeeland, in de oude
verhalen uit Noord Europa, Inka’s, Hopi-indianen,
oude Egyptenaren en uit Chinese kalenders.

Op school leren we voornamelijk de linker hersenhelft te gebruiken. Die houdt zich bezig met vechten en vluchten en overleven, het denken in hokjes,
in verleden of toekomst. Hier kan je dus gemakkelijk ‘verdeel en heers’ op loslaten. Je weten zit in je

De ruimte in
Om de cycli van de Mayakalender te begrijpen,
moeten we de ruimte in om de grotere tijdcycli te
herkennen.
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hart en oordeelt niet. Daar zie je wat er echt is.

Als je medeschepper wilt zijn, zul je eerst de stilte
moeten vinden, want anders zit je ego ertussen en
die komt alleen maar met oude rommel aanzetten.
Het NU werkt eigenlijk radiaal en fraktaal. Hoe
meer je in het NU bent hoe meer je tegelijkertijd
overal bent in de tijd. En in die zin bestaat tijd dus
niet meer. Je verstand kan dit niet volgen, maar
jouw hart wordt hier blij van en zegt: “Dit ken ik.”

Klimaat, planeten, sterren en Melkwegen
Het broeikaseffect is er om je je schuldig te laten
voelen. De ijskap smelt op aarde, maar ook op
Mars. Het klimaat in het gehele zonnestelsel werd
de afgelopen 10 jaar extremer en verandert drastisch, niet alleen op aarde. De rode stormvlek op
Jupiter verdween in 2009, maar is er opnieuw.
Vulkaanuitbarstingen zijn sedert 1974 met 500%
toegenomen. Onze zon zendt gammastraling en fotonen uit, die onze atmosfeer en de aardkorst
doorboren. Ze beroeren de vloeibare massa en die
spanning moet eruit. En ook die van alle planeten.

Hoe nemen we waar? DNA
Wij zijn gewend fysiek te kijken. Wij gebruiken
5% van onze DNA en we kunnen maar 5% van het
heelal waarnemen. De rest wordt door ons dark
energy genoemd, een onbekende kracht. De wetenschap ziet de overige 95% steeds meer als buitenaards DNA i.p.v. junk DNA. Die 95%, waarvan we
de werking niet snappen, bepaalt wat er in de 5%
wel of niet actief is. Peter voorspelt dat we van 5%
naar 10% gaan. Als je wilt kan je al 10% gebruiken.
Maar schrik niet, want dan ga je allemaal dingen
zien die ze je niet op school verteld hebben.
Dus houden ze ons wel koest door ‘elektrosmog’
e.d. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat in
Nederland er een generatie kinderen opgroeit die
ongezonder leeft dan alle generaties daarvoor.

Peter toont vele foto’s van melkweg- ofwel galactische stelsels. In
één zo’n stelsel
zitten miljarden
sterren, te vergelijken met zandkorrels in de Sahara. Er zijn ook een
paar honderd miljard melkwegstelsels. We zien
een ongekend ver deel van het heelal afgebeeld. In
de draaikolk van onze Melkweg zit een zwart gat.
Met zoveel sterren erom heen, lijkt het op een centrale zon. Onze zon blijkt maar een kleintje te zijn.
Kortom: niemand weet hoe groot het heelal is.

Je DNA is een antenne om onder meer licht op te
kunnen vangen, fotonen te ontvangen, te bewaren
en door te zenden. De informatie van het DNA en
überhaupt alle informatie in het heelal, zit in de
lichtpartikels. Dat zijn n.l. informatiepakketjes en
als je antennes niet goed zijn en je DNA niet goed
functioneert, dan kun je niet de nieuwe informatie
ontvangen, die er nu gewoon is. Er is hier een heel
spel bezig. WORD WAKKER!

Vervolgens legt Peter uit hoe de schepping werkt
aan de hand van een door hem meegebracht voorwerp: een stoffen, gevulde ring, met 7 kleuren, die
naar binnen toe telkens omkeerbaar is (als een cyclus). Hij gelooft niet in een ‘big bang’. De wetenschap werkt nog met The Scientific Method van 4
eeuwen terug. Wat ze niet vertellen, is dat de uitvinder, Sir Francis Bacon, zijn informatie kreeg
van engelen en lichtwezens. Dat hoor je niet op de
universiteit. Tijdens de Verlichting zijn geest en
lichaam gescheiden. Einstein zei: “Wetenschap
zonder spiritualiteit is leeg en spiritualiteit zonder
wetenschappelijke basis worden fantasie en sprookjes”. Peter gelooft in beide hersenhelften. We hebben het kunstmatig uit elkaar gehaald, maar ook
dat was deel van het programma.

Melkwegstelsel
Wij zitten ergens in de rand van het Melkwegstelsel, in de arm van Orion op een geïsoleerd stukje.
Op de foto zien we dat de Melkweg roteert en opzij
lijkt dit op een vliegende
schotel. Het is een waanzinnig
grote schijf waar wij in zitten.
Peter laat het energiebeeld
van onze Melkweg zien, met
blauwe (lage energie) en rode
(hooggeladen) armen.
Verbazingwekkend hoe dit lijkt
op de Hunab K’u, het wiel van de
Maya en van de Azteken.
Zij zeggen: “Mocht god ergens
wonen, dan moet het in het hart
van de Melkweg zijn”. Daar komen al die draaibewegingen van die sterren en planeten uit voort. Een melkwegstelsel is een levend
wezen met bewustzijn.

De natuurkunde gaat ervan uit dat na de oerknal
de tijd is begonnen. De tijd wordt dan als een lijn
beschreven: een verleden (dat je denkt te kennen)
en een toekomst (die je niet kent). Het ego en de
ratio werken alleen met wat ze kennen. Hij heeft
van de Maya’s geleerd dat de tijd in cycli gaat. Dat
zijn meer draaibewegingen. In werkelijkheid heb je
maar 1 tijd en dat is NU. En dan heb je het meer
over de kwaliteit van de tijd. Nu is de herfst. Deze
is weer anders begonnen dan de vorige keer. Je beleeft dan meer de tijd als een ervaring.

We kennen de werking van veel krachten (bijv.
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21-12-2012 vervolg DNA

elektriciteit, zwaartekracht), maar daarmee nog
niet die krachten zelf. Tijd zit in de dimensie van
de geestelijke wereld. Van de Maya’s heeft Peter
geleerd dat de spirit overal aanwezig is, maar je
kunt het niet overal zien, wel de werking ervan.
Als de tijd alleen maar lineair zou zijn, dan wordt
het leven volslagen zinloos. Je krijgt alleen maar
meer van hetzelfde. Wees blij dat er af en toe een
nieuwe cyclus aanbreekt.
De zon heeft allerlei cycli. Daarvan is 5% warmte
en licht. De rest is elektromagnetische straling,
waar je pijnappelklier op reageert, wat je hormoonstelsel aanstuurt en waar je DNA op reageert. Onze zon heeft dus allerlei cycli van 28 dagen. Daar
worden wij door beïnvloed.

De Melkweg wemelt van DNA. Er is niet alleen
fysiek DNA, maar je hebt ook licht-DNA of fantoom-DNA. Simpel gezegd: DNA is een computerprogramma, waarin staat hoe de soort zichzelf kan
ontwikkelen en zichzelf zien. Het krijgt zijn informatie vanuit de bron, die dit weer doorspeelt naar
de sterren, etc. Wij zien onszelf als mensen, waardoor wij uit elektromagnetische velden, die hier
gewoon zijn, dit als werkelijkheid decoderen. Het
hart van de Melkweg is als een super deeltjesversneller die hooggeladen gammastraling onze kant
opzendt en die de gehele interstellaire ruimte
rondom onze zon, bevrucht met a.h.w. hooggeladen energie. Daar reageert onze zon op, waardoor
ons klimaat wijzigt. Daar reageren wij ook op. Wij
krijgen een soort bewustzijns-stoten. Ook de elite
weet dit en wil dit dempen. Het systeem is namelijk allang ingestort. De ironie is dat dit op dit
moment door mensen in stand wordt gehouden
met liefdewerk. Veel, ook jonge, mensen komen in
de knoei met afwegingen.

De maan is een kunstmatig object, beïnvloedt wel
onze waterhuishouding, maar is er vooral om ons
te monitoren en dat de aarde niet teveel uit haar
baan schiet. Wie heeft de maan er neergezet? Misschien was jij het wel. Wij zijn zelf de goden die
ons geschapen hebben, alleen we denken nu dat we
slaven zijn. Daar hebben wij ook voor gekozen. Dit
wilden we meemaken.

Een cyclus van 26.000 jaar is voorbij. Alles schuift
op. Bijvoorbeeld: de baan van de Melkweg kruist
de baan van het zonnestelsel op het hart van de
Melkweg en op 21-12-2012 schuift hij er onderdoor. De zon staat dan precies op het snijpunt. Hij
komt dan op een lijn te staan met Sagittarius A en
die is vooral krachtig in het radiografisch gebied.
Het sterrenbeeld: Ophiuchus (healing kracht in ons)
gaat werken. Omdat alles in cycli gebeurt, kunnen
we kijken naar 26.000 jaar geleden en hoe we er nu
mee kunnen omgaan. Rampen kunnen dus vóórkomen. In het ergste geval raken 7 miljard mensen
hun ruimtepak kwijt.

Schepping
De Hopi-indianen vertellen een verhaal. We zitten
in een versie van de schepping, waar de Schepper
zelf aan mee wilde doen. Dus Hij ging in zijn eigen
schepping staan. Hij wilde hem zelf meemaken.
Toen stond Hij er maar alleen en heeft hij medescheppers geschapen. Om niet van hetzelfde te
krijgen begon de knapste engel, Lucifer of Anuh,
zijn eigen filiaal, een experiment. God zei: alles is
één, zie maar hoe ver je komt, ik zie je wel terug.
Lucifer ging zijn eigen kunstmatige schepping creëren. De schepping, de eenheid is in stukken geknipt. Het is een illusie. De wet van illusie is heel
simpel. Er is een begin en een eind. Dus het moet
een keer eindigen. We dragen onze sluiers zodra
we geboren worden. Je leert niet om van jezelf te
houden. Het spel houdt op als we het doorzien.
Volgens de Hopi-indianen zijn wij de dappere krijgers die naar de aarde gezonden zijn om het experiment tot een goed einde te brengen.

Ons hart
Het elektromagnetisch veld om de aarde is ons referentiekader, waaruit wij onze werkelijkheid decoderen. Als dat wegvalt (en het is al aan het wegvallen), dan zien wij dat wat in ons hart zit als
werkelijkheid Ons hart kan het krachtigste elektromagnetische veld genereren van ons hele lichaam. Ons hart heeft hersencellen, meer dan in
ons hoofd. Van ons hart naar onze hersenen lopen
zenuwbanen en niet andersom. Dus met je gemoed
stuur jij je gedachten aan en je hormonen. Als je
macht over de mensen wilt uitoefenen, zorg je dat
ze weinig zelfwaardering hebben.

Op dit moment is de planeet Aarde in handen van
een stel psychopaten. Die hebben de hele planeet
overgenomen. Het zijn types zonder geweten, die
bezig zijn met macht en controle. Het gaat ze niet
eens om het geld. Wij noemen hen ‘de elite’, ‘Illuminatie’ etc. Het zijn zwaar getraumatiseerde mensen. Leer ervan door het ‘zwaard van liefde’ te pakken zoals aartsengel Michaël. Spiritualiteit is gewoon heel praktisch hoe jij je leven leeft. Daar
hebben wij elkaar voor nodig.

Over de lange Mayakalender (v.a. 3114 v. Chr) kun
je a.h.w. een geschiedenisboek leggen. Rond 1600
een koudeperiode, 18e eeuw revolutie. Je herkent de
gebeurtenissen. Hier wat getallen:
3114 v. Chr is het jaar geweest waarin Egypte is
gesticht. Het getal 144.000 is een heilig getal in
bijna alle religies. In het boek Openbaringen is dat
6

De zon
De global warming is gewoon een natuurlijke cyclus van 11,5 jaar. De zonnevlekken zijn de koudste plekken op de zon en die trekken energie naar
binnen. Die energie moet er ook een keer uit (zonnevlam). De activiteit neemt toe. Onze aardse atmosfeer kan het nog wel opvangen, maar de grote
hoeveelheden satellieten rondom de aarde krijgen
er last van. Onze systemen, zoals internet vallen
uit. NASA waarschuwt al.

het aantal uitverkorenen dat naar de hemel mag na
de Apocalyps. In de Koran: het aantal profeten na
Mohammed; voor de Hindoes: het aantal bladen
van de lotus, symbool staand voor het kruinchakra,
waarmee we contact maken met het Hogere Zelf.
Een periode van 144.000 dagen is bijna 13 x 4
eeuwen; 13 is een heilig getal bij alle Mayakalenders. Omdat we de weg kwijt waren, is er aan ons
computerprogramma gesleuteld en zijn wij doelwit
geworden van reptiel-achtige wezens die onze planeet wilden gebruiken als springplank tegen starwars. Over een paar jaar wordt dit wel duidelijk.
Veel lichtwerkers zijn van de donkere kant geweest en vaak in Atlantis begonnen. Nu moeten we
wakker worden. Kijk naar de film “Thrive” over de
manipulaties en de ‘New Revolution’.

Wat te doen
Polen kunnen verschuiven. Het wordt chaotisch als
een kluwen wol. Door afname van het elektromagnetisch veld (hoeft niet door te zetten) kunnen de
polen gaan zwiebelen, wat ze al af en toe doen. Dan
kunnen allerlei winden op aarde gaan opsteken.
Het beste is rustig thuis te zijn. Buiten om het huis
kan het heel hard gaan waaien. Angsten schonen
zich op als herinnering aan stukjes pijn. Je referentiekader is weg. Er is dan verder niets meer te zien.
Wat je hebt, is alleen maar wat je in je hart hebt en
in je gedachten. Daarna houdt de wind op, kom je
weer naar buiten, misschien in een ander klimaat.
Dit kan er dus concreet gebeuren en ook het ergste. Stel dat die polen toch wegvallen of omdraaien,
dan gaan we met zijn allen een andere zender opzoeken. Misschien kun je voor het eerst van je leven één zijn met God. De illusie is er tussen uit.
Vind nu je vrienden. Vind de rust en de stilte in jezelf, want dan kun je iets nieuws creëren. En dat
kun je weer met anderen delen. Dat worden nieuwe netwerken, waarin ieder zichzelf mag zijn.

Pleidooi voor meditatie en zelfonderzoek
Wij denken veel genen te hebben, maar kruiden en
eetbare planten hebben er 2x zo veel. In onze eicelkern zitten chromosomen en DNA met al die
ladders (ons computerprogramma). De celmembraan bepaalt echter welke informatie wordt ontvangen en doorgegeven. Voor collectieve gedachten zijn ze het meest gevoelig.
Vergis je niet in de kracht van je gedachten. Wie
denkt jouw gedachten? Dit is een pleidooi voor
meditatie, zodat je gedachten in goede conditie
zijn.
Drink en eet voedsel dat nog informatie heeft.
Voedsel is niet alleen vezels, maar bevat ook DNA
informatie. Laat je DNA niet verfrommelen, zodat
informatie-uitwisseling niet goed mogelijk is.
DNA resoneert met de Melkweg, ze informeren
elkaar. DNA molecuul en de Melkweg hebben dezelfde werveling. Geometrie is de taal van de natuurwet in het universum, een universele taal, zo
praat het met zichzelf.

VRAGEN:
Waarom vindt er nu zo’n groot DNA onderzoek plaats
i.v.m. het oplossen van de zaak Vaatstra?
Het onderzoek is op grote schaal omdat het technisch tot de mogelijkheden behoort. Peter ziet
geen nadeel m.b.t. misbruik van data.

De 13e dag in de zwangerschap is een belangrijke.
Dan draait het vruchtje
naar binnen. Vanaf dat
moment is er een elektrisch
vonkje dat een veld creëert.
Dit is het krachtigste veld
om ons heen. Peter noemt
dit de wilskracht van de
ziel. Met dit veld maak je contact, de 1e seconde.

Komt er een einde aan het lijden van dieren?
Dieren hebben geen mening of oordeel. Wel alle
gevoelens zoals wij. Alles wat leeft, heeft overigens
gevoelens. Mens en dier zijn in een wederzijds contact. Mishandeling is meestal vanwege projecties,
meestal uit onwetendheid. ‘De elite’ heeft er baat
bij om ons dom te houden, ook m.b.t. omgang met
dieren. Wij veranderen, dus de dieren ook in hun
bewustzijn.

Het aardmagnetisch
veld is nog groter, wel
tienduizenden kilometers om de aarde heen.
(Akasha kroniek, geheugenveld). Het resoneert allemaal met
elkaar. Soortgelijke vormen vindt je door het hele
heelal.

Waar is Peter op 21-12-2012?
Vermoedelijk bij studio Radio 4 om mee te werken
aan een klassieke concert over 2012. Verder thuis
op de bank. Het wordt waarschijnlijk een nacht als
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geen andere. M.b.t. de tijdzones moet je meer denken aan een golfbeweging rond de aarde. Het is al
aan de gang.

In Nederland zijn veel oude wijze zielen, zeggen de
de Kogi-indianen uit Columbia. De deken van onderdrukking zal straks als een dambreuk zijn. Dan
gaan ze over de wereld uitwaaieren met hun boodschap.

Zijn er gevolgen wat betreft de satellieten tijdens de
overgang?
Het gaat rommel geven. Net als de plastic soep in
de Atlantische oceaan. Het is eigenlijk een wonder
dat de aarde nog leeft als je kijkt wat er allemaal
gebeurt. Peter weet niet echt wat die satellieten
gaan doen bij de overgang.

Is meer DNA voelbaar in je lichaam?
Nee. Je barst van de DNA. Dat zijn allemaal programmaatjes, dus programmering van jezelf. Durf
je ervoor te kiezen en te zien wat er is? Het goede
nieuws is dat er ook ingegrepen wordt door onze
ruimtebroeders en -zusters, wat wij ook zijn. Wij
moeten onszelf ontwikkelen. Het zijn geen gevaarlijke lui, zoals ze ons doen geloven. Ze willen net
als plantenwezens, dat wij uit eigen beweging weer
contact met ze maken. Alles wordt transparanter
in de 4e dimensie.

Wat zijn aanraders voor voedsel en water
Water hebben we dus nodig, zodat we de juiste
DNA informatie krijgen en doorgeven. Water
moet wervelen. Het heeft een natuurlijke neiging
om de vorm van DNA aan te nemen, letterlijk en
figuurlijk. Er zijn vele apparaatjes op de markt of
gemagnetiseerd water in flessen. Biologisch voedsel bevat nog sporen en mineralen die er bij monocultuur uitgaan. Voedsel is informatie (DNA). Peter denkt dat biologisch voedsel wel beter is. Gemanipuleerd leven is dood leven. Het brengt letterlijk geen zaad voort. De zaden van de wereld zijn
in handen van 4 grote bedrijven. Die hebben alle
patenten. De werkelijkheid is erger dan je denkt.

Wat is dat symbool van de Maya (Hunab K’u)?
Het is een Maya-Azteken symbool, zoiets als yin
en yang. Het zijn de krachten van licht (groei) en
donker (afremmen), mannelijk en vrouwelijk,
waaruit alles geschapen wordt. Er zit geen goed of
fout in de schepping. De werveling is het symbool
van de spiraal, zoals onze Melkweg met zijn 4 stralen (4 windrichtingen). Het symbool vind je overal
in de natuur terug. Lees ook “Spiegelbeeld”
(sept/okt nummer).

Kun je je eigen DNA beïnvloeden?
DNA is een computerprogramma. Het is niet zozeer belangrijk waaruit het bestaat, maar wie aan
de knoppen zit en of het programma aan of uitgezet is. Je kan erin schoonmaken en in helen.

Weet je iets van Palengue (Mexico stad).
Palengue is een Mayastad tegen de jungleheuvels
aan in Zuid Mexico. De originele tombe in de tempel van Inscripties kan er niet uit. Peter heeft nog
toegang tot de tempel, deze is nu afgesloten voor
toerisme.
Er hangt daar een hele liefdevolle vrouwelijke
energie. Pakal’s moeder was koningin voor hij
troonopvolger werd. Sommigen zeggen dat er
moeder-Maria-energie is. Peter zegt er 700 jaar
geleden gewoond te hebben, net zoals José Argüelles, om de Mayakalender naar Nederland te brengen.

Maya-priesters kregen hun informatie van de goden door gebruik van geestverruimende middelen
(paddo’s). De DMT-achtige moleculen (Dimethyltryptamine) lijken sprekend op DNA moleculen.
Het lijkt dan voor het lichaam of er 2x zoveel DNA
actief is. DNA kun je niet uitbreiden, maar wel
meer gebruiken en met een vingerknip actief maken. Dat is een keuze die je maakt vanuit je ziel.
Het is ons natuurlijk vermogen om visioenen te
kunnen ontvangen en te kunnen voelen. Dus terug
naar je hart, gebruikmakend van je rechter hersenhelft.

Peter sluit met af met een korte stilte-meditatie op
de Mayamanier.
Irene Meersma

Parel
Als je ze begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.
Als je ze niet begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.
Zen
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Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

6 nov.

Jaas van der Meer

Het eenheidsbesef van onze werkelijkheid.
en de manipulatie van bewustzijn.

Za 24 nov.

Marcel Messing

Tussen hoop en verwachting.
Themadag, schriftelijk aanmelden vereist.

11 dec.

Janet Ossebaard

Graancirkels - 2012.

Info: Henk Koops, tel. 0592-656610 (reserveren voor een lezing is niet nodig.)
Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19.30 uur
Datum

Spreker

Thema

21 nov.

Christine Pannebakker

Vrouwenpower.

19 dec.

Oene Hofman

Onderweg naar Eenheid; een speciale 2012 Kerstlezing.

Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.
Website:

www.in-zicht.nl.

E-mail:

post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE DOKKUM.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

31 okt.

Barbara Driessen

De smaak van herinnering.

28 nov.

José de Graaf

2012 Brug tussen de oude en de nieuwe wereld.

Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.
Website:

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezing in de Vermaning, Onnastraat 10, Steenwijk. Aanvang: 20.00 uur.
Datum

Spreker

Thema

Lezingen in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20.00 uur.
7 nov.

Sander Videler

Het leven is een grote symboliek.

12 dec.

Bert Janssen

Graancirkels.

Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website.

Aanmelding voor de Themadag met Marcel Messing
op zaterdag 24 november 2012 vanaf 9.30 uur
*)

Dhr./mevr ................................................................................................ .................................... wel/niet donateur
*)

Dhr./mevr ............................................................................................... . .................................... wel/niet donateur

Adres ....................................................................................... Tel .......................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................
-

-

Meldt(en) zich aan voor de Themadag met Marcel Messing op zaterdag 24 november 2012 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
De kosten van € 40,-- voor donateurs, € 50,--voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig overgemaakt op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 ten name van Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 25,-- (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen

Handtekening......................................................................
Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 17 november 2012 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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