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Nieuwsbrief nr. 9, december 2012
Afstemming…
We naderen het einde van een bijzonder jaar, waarin gebeurtenissen elkaar versneld opvolgden, waarin wij
overspoeld leken te worden met informatie op allerlei gebied. Een jaar waarin er veel werd aangeraakt bij
ons en in ons en velen geconfronteerd werden met oude delen in zichzelf die om heling en transformatie
vroegen. Misschien zit je nu, net als vele anderen, midden in een transformatieproces dat vertrouwen en
overgave van je vraagt. Oude structuren worden afgebroken en je zoekt naar een nieuwere, andere manier
van leven, die beter bij je past.
De Mayakalender geeft aan dat we op 21 december 2012 een nieuw tijdperk ingaan waarin we een andere
relatie krijgen tot de factor tijd en tot elkaar. Het gevoel van tijdloosheid en multidimensionele synchroniciteit gaat nu een veel sterkere rol spelen. Eenheid, liefde en co-creatie worden uitgangspunten voor alles
wat wij doen. Het is een geleidelijke overgang in een tijdvenster van 36 jaar waarvan 21 december 2012 het
centrum is. Verwarrend is, dat de meeste voorspellingen ons voorspiegelen dat ‘het’ op een specifieke dag
gebeurt.
De weerstand van het oude is in het najaar van 2012 voor velen zo voelbaar en maakt deze tijd tot een heftige tijd. De lichtkracht van veel mensen is nodig om werkelijk een vloedgolf van licht en liefde te genereren. Om met liefde het oude los te laten en je te openen voor het nieuwe, waar je in je hart zo naar verlangt.
Jij hebt een unieke kwaliteit en bijdrage in dit veranderingsproces. Hoe meer contact je dagelijks maakt
met jouw bron van liefde en licht, hoe soepeler dit gaat voor jezelf en daarmee ook voor iedereen.
Het vraagt een bepaalde focus van je, momenten van verstilling waarin je je afstemt op je hogere zelf van
waaruit je in overgave en vertrouwen dit veranderingsproces kunt doorlopen. Ieder doet dat op zijn eigen
manier. Meditatie, in de natuur zijn of inspirerende lectuur lezen kan je bij je eigen gevoel, je eigen natuur
brengen. Ook dans of muziek kan ons dicht bij ons zelf brengen.
Klanken kunnen ons fysiek en innerlijk in beweging brengen. Alles heeft zijn eigen specifieke trillingsfrequentie, alles heeft zijn specifieke klank en alles en iedereen heeft zijn unieke kleur. Alles wat op diezelfde
frequentie resoneert, wordt aangeraakt en komt in beweging. Ontdek en gebruik in deze maanden je eigen
unieke klank en kleur om de harmonie in jezelf en je omgeving zoveel mogelijk te bewaren. Stem je af op
jouw bron van licht en liefde.
Deze tijd geeft ons de mogelijkheid tot een sterker contact met onze werkelijke potentie. Er worden herinneringen in ons wakker gemaakt. De sluiers lijken dunner te worden. Wij herinneren ons meer en meer
onze talenten en kwaliteiten en kunnen diepere liefdesvelden in onszelf integreren.
Wij worden ons meer en meer bewust van onze ware Natuur, onze Ik Ben. Stem je dagelijks even een moment af op dat rustige stille deel in jou.
En als je behoefte voelt om geluid te maken of te bewegen, laat dat dan toe. Op deze manier maak je ruimte
in jezelf en creëer je een innerlijke beweging om ruimte te maken voor de nieuwe lichtenergie van eenheid
en liefde in je lichaam. Laat jouw unieke klank zich verbinden met alles dat resoneert op eenheid, liefde en
samenwerking. Voel, vertrouw en geniet van je creatie en co-creatie in deze bijzondere laatste maanden van
2012 en daarna.
Tineke Kleine Deters
Praktijk NatuurlijkBewust

Kerstwens
Straks vieren we Kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus valt kort na de winterzonnewende, het
moment waarop de dagen weer gaan lengen en het licht toeneemt. Dit jaar valt dat moment ook nog eens
samen met het einde van de Mayakalender en met het begin van een nieuw tijdperk, waarin het Licht van
Goddelijke Liefde en Bewustzijn steeds meer centraal komt te staan. Het kerstlied: “Het Licht dezer wereld
is reddend verschenen,” is daarom nog meer van toepassing op deze tijd. Namens bestuur en redactie wensen wij u goede, mooie en liefdevolle Kerstdagen toe en voor straks ook alvast en goede jaarwisseling. Moge u dat Licht van Goddelijke Liefde en Bewustzijn meer en meer gaan ervaren en uitstralen.

Graancirkels – 2012
Lezing door Janet Ossebaard op dinsdag 11 december 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19.30 uur.
Het jaar 2012 was het topjaar van de graancirkels. In tal van landen over de hele wereld verschenen ze - altijd even geheimzinnig - in onze
velden, van gras tot tarwe, koolzaad en gerst.
Zelfs klaprozen en vlas dienden dit jaar tot canvas van de mysterieuze Cirkelmakers. Mensenwerk? Neen… Afgezien van een kleine 5% blijkt
het leeuwendeel authentiek te zijn, dat wil zeggen: niet door mensen gemaakt, maar door een
onbekende en zeer geavanceerde intelligentie. Al
ruim een decennium geleden werd dit wetenschappelijk bewezen. Maar wat betekent dat voor
ons? Worden de prachtige en vaak enorme patronen (soms zo groot als 3 voetbalvelden bij elkaar) dan gemaakt door buitenaardsen? Waarom
zo geheimzinnig? Hoe krijgen ze het gedaan dat
het gewas zo feilloos neergaat, dat er op celniveau van
alles verandert in de planten,
en dat mensen in de formaties
soms spontaan genezen en
mystieke ervaringen beleven?
In deze gloednieuwe lezing neem ik u mee (ondersteund door schitterend nieuw beeldmateriaal)
op een ontdekkingreis naar de 2012-graancirkels
in Engeland en Nederland met hun hoofdthema’s:
Buitenaards Contact, Liefde, Verzoening, Vrede,

het Nieuwe Jeruzalem op Aarde en Goddelijke
Interventie…
Janet Ossebaard (Drs., 1966), van oorsprong communicatie-consultant, is ruim 17
jaar fulltime graancirkelonderzoeker. Ze heeft veel veldwerk
verricht en co-produceerde vier
documentaires over het graancirkelfenomeen, waarvan de
laatste een EBE-award won in
Amerika. Ze schreef het boek
“Graancirkels, een wereldwijd
Mysterie” (gepubliceerd in 2000), nam deel aan een
studieproject van de Universiteit van Utrecht (waarbij
graancirkels werden onderzocht d.m.v. infrarood
thermografie), ze won de Frontier Award voor haar
bijdrage aan de grenswetenschappen in Nederland
(2002) en is voorzitter van de Graancirkel Werkgroep Nederlanden. Haar nieuwste boek “Graancirkels – Het bewijs” (2009) is deel 2 van een serie van 8
boeken over het graancirkelfenomeen. Deel 1 “Graancirkels – de meest betoverende ooit” verscheen in 2007.
Deel 3 “Graancirkels – UFO’s en ET’s” verschijnt in
2013.
Meer over Janet en haar werk is te vinden op haar
website www.circularsite.com

Het eenheidsbesef van onze werkelijkheid en de manipulatie van
bewustzijn.
Verslag van de lezing door Jaas van der Meer op dinsdag 6 november 2012 te Zeijen.
Jaas begint met te zeggen, dat hij vanavond een
meer spirituele lijn volgt, dan in zijn boek “De
kosmische aard van onze werkelijkheid.” Hij wil
ons vingerwijzingen geven om meer spiritueel
gericht bezig te zijn in ons dagelijkse leven. Het
gaat vooral om onafhankelijker denken en voelen,
waardoor we beter prioriteiten kunnen stellen en
eigen keuzes kunnen maken. Het is van groot belang ons bewust te worden van de manipulatie
via de maatschappelijk ontwikkelde en heersende instituten. Deze domineren en controleren
de randvoorwaarden van het speelveld van onze

maatschappij.
Vanavond is de insteek dus: spiritueel leven.
(Spiritus = Geest) Binnen de spiritualiteit kunnen we twee belangrijke stromingen onderscheiden. De Grote Strijd en de Kleine Strijd. In
de Kleine Strijd gaat het om ons zijn tegenover
de buitenwereld, de mensen om ons heen, de
maatschappij. Er komt veel eenzijdige informatie op ons af, zodat we daaronder gebukt kunnen gaan. In de Grote Strijd staat de binnenwereld centraal – Ken u zelve. Eerst is onze binnenwereld van belang!
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Nu is de tijd aangebroken om je eigen meester
te gaan ontwikkelen en eigen keuzes te gaan
maken. De tijd van de goeroes is voorbij. Zijn
we bereid het spirituele pad op te gaan?

heid en ervaring.
Wetenschap biedt het middel om te weten en
vanuit dit weten te wijzen op onjuiste / eenzijdige / overheersende overtuigingen en conditioneringen van waaruit je de wereld hebt leren
benaderen. Het gaat erom steeds meer aandacht
aan je binnenwereld te geven, alle zintuigen en
je gevoel en ratio zijn middelen die je daarbij
kunnen helpen.

Alles is één
In alle grote spirituele stromingen kom je deze
leer tegen. Er lijkt een groot verschil te zijn in
wie hierin gelooft en wie dit ook daadwerkelijk
ervaart. Er zijn trainingsprogramma’s om dit te
ontwikkelen, bijvoorbeeld in een klooster, in
gebed, in het gebruik van mantra’s, etc. Het
gaat om een andere gerichtheid, om een jezelf
herprogrammeren. Je bent in eerste instantie
bewustzijn, daarna pas persoonlijke identiteit.
Wetenschap is eigenlijk een middel om te weten
– om jezelf te helpen, beseffen, overtuigen, vertrouwen – om je een eigen oordeel te vormen.
Onderzoek alles en behoud het goede.

Vanavond verkennen we de aard van onze werkelijkheid. Er zijn vele werelden in de wereld.
Dit kun je letterlijk nemen als je kijkt naar het
universum. Maar ook: waar leef je op deze aardbol, en welke waarheidsovertuigingen heb je?
Er zijn ook vele wetenschappelijke werelden.
Ook op geestelijk niveau zijn er vele werelden.
Escher toont ons in zijn kunst de vele paradoxen, waarin we kunnen verdwalen.

Na het ontdekken van de kwantumtheorie en
relativiteitstheorie werd op hoog niveau besloten dit eerst geheim te houden. Het zelfbeeld
van mensen is te laag gehouden daardoor. Beseffen we wel hoe intelligent we eigenlijk zijn?
Ieder op zijn eigen manier met zijn eigen mogelijkheden. Prestatiegerichtheid van ons onderwijs is teveel gericht op de linker hersenhelft en
het dualistisch denken. Schijnbare tegenstellingen worden geschapen. Zo is er een veelheid
van waarnemingen, die schijnbaar tegenover elkaar staan.
Vanuit ons bewustzijn kunnen we zelf oordelen,
als we vertrouwen op ons eigen aanvoelen en
intuïtie. Het gaat om her-verbinden met de
eenheid. (religare = verbinden) We kunnen de
kennis van de wetenschap gebruiken in het dagelijkse leven. Met behulp van die kennis kun je
jezelf deprogrammeren en herprogrammeren.
Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je eigenlijk niets weet… behalve het bestaansbesef
van ‘het hogere’, ‘Liefde’, ‘G-O-D’ of welke
naam je eraan wilt geven.
Het inzicht kan je helpen steeds minder in je
hoofd te gaan zitten, maar meer en meer je bewust te zijn van je aard, namelijk bewustzijn
i.p.v. je identiteit.

Vanuit het holisme en causaliteit gaat Jaas verder.
De aard van de materie – Hoe wij materie
ervaren.
Materie van groot naar klein bestaat uit - moleculen - atomen - elektronen en atoomkern neutronen en protonen, - subatomaire partikels
(=kwantumwerkelijkheid). Er zit veel leegte in
onze materie; als een atoomkern de grootte van
een basketbal heeft, bevinden de elektronen van
het atoom zich op minimaal 36km afstand. De
kwantumwereld werkt heel anders dan traditionele natuurkundige modellen. Dit kan wiskundig goed berekend worden, maar wel op een
totaal andere manier dan wij gewend zijn. Namelijk volgens het berekenen van mogelijkheden, waarschijnlijkheden en kansen.
Gegevens uit de kwantumfysica.
Alle mogelijkheden zijn tegelijkertijd aanwezig,
dus: en–en–en–. Eén object bevindt zich op
meerdere locaties tegelijkertijd. Werkt op dansende energieën.
Frequenties alleen brengen al aanwezigheid
(dus: gevolgen voor de farmacie).
Het nulpuntenergieveld is te zien als holorafisch veld; spant veld tijd-ruimte op.
Hoofdeigenschappen: verbondenheid, het is
hyperintelligent en super bewust.

Einstein heeft een formule opgesteld voor het
optellen van snelheden in zijn relativiteitstheorie met daarin rekening te houden met de eenheid van tijd en ruimte. Inzichten uit de relativiteitstheorie zijn zodoende: Hoe sneller je gaat
des te langzamer gaat de tijd. Atoomklokken
zijn fijne meetinstrumenten van de tijd, waarbij
deze theorie ook in de praktijk als werkelijk is
aangetoond.
Het belangrijkste inzicht uit dit geheel voor het
dagelijkse leven is echter: De aard van de werkelijkheid is anders, dan onze geconditioneerd-

De vijf elementen en hun eigenschappen stroken
ook met de gegevens uit de kwantumwereld:
Water / gevoeligheid, Vuur / bevlogenheid,
Aarde / gecentreerdheid, Lucht / oriëntatie,
verkenning, Ether / verbondenheid. Die verbondenheid komt tot uiting in verstrengeling.
Hiermee is een einde gekomen aan de idee van
de lichtsnelheid als maximaal mogelijke snelheid. Binnen het lichaam vindt ook informatieoverdracht plaats, die sneller gaat dan de licht3

snelheid. Dit is een droom voor nanotechnologie: Door de verbondenheid kan informatie
worden overgedragen zonder tijdsverlies; materie zelf is zender en ontvanger. Inzicht over ‘alles
is één’ met verstrengeling en de oerknaltheorie:
Alles was en is met elkaar verbonden.

600 delen voor het hogere. Satans omgekeerdheid: 600 voor jezelf, 60 voor de omgeving, 6
voor het hogere.
Consequentie van het kwantumbewustzijn is,
dat het de mogelijkheid biedt dat je overgaat
van afgescheiden ‘slachtoffer’ naar vrij en verantwoordelijk co-schepper. Immers vrijheid
brengt verantwoordelijkheid. Het is essentieel
om waarachtig naar jezelf te zijn, om jezelf te
kunnen ‘betrappen’ op onzuiverheden (helder
denken, voelen, etc.). maar zeker ook met mededogen naar jezelf te kijken (Heb jezelf lief).
Dus niet resultaat willen afdwingen of moeten
bereiken, maar vanuit gerichte intentie en aandachtigheid zijn. Hierdoor kan dit uiteindelijk
ook uitwerken bij andere mensen via het morfogenetische veld, zoals de natuur deze overname-verschijnselen ook vertoont.

Golf- en deeltjeseigenschap van materie.
De eigenschappen van deeltjes en golven waren
duidelijk en gescheiden. Ontdekt is dat deeltjes
ook golf-eigenschappen vertonen volgens de
kwantum-fysisch berekenbare mogelijkheden.
Er gebeurt en - en - en in plaats van: of - of. Bij
verdiepende waarneming van subatomaire partikeltjes op cruciale locaties is er meteen geen
golfeigenschap meer. De materie gedraagt zich
anders! Gevolg van dit alles heet het waarnemingseffect. Door wat er met materie en golven
gebeurt, komt een overgang van kwantumfysica
naar kwantumbewustzijn. Alles is bewust. Je
kunt niet meer spreken van dode materie. Er is
een allesdoordringend leven. De intentie waarmee je werkt kan heel bepalend zijn. Wij zijn
dus co-scheppers.
Bewustzijn van materie valt ook te zien in de
foto’s van ijskristallen, die onder verschillende
omstandigheden zijn gemaakt door de Japanner
Emoto. Met de intentie van liefde, dank ontstaan er mooie kristallen. Met intentie woede of
haat ontstaan er kristallen met een amorf beeld.
Dit zijn wetenschappelijke feiten en deze verschijnselen zijn dus niet langer af te doen als
een zweverig soort geloof.

Levenshouding vanuit besef van dode materie:
 je leeft maar éénmaal;
 na mij de zondvloed;
 het is altijd zo geweest;
 ik ben mijn lichaam;
 toevallige evolutie
 overleven volgens Darwin.
Het is leven vanuit angst.
Centraal: Overleven, angst (alle energie gaat
daar naartoe).
 leven vanuit concrete dagelijkse waarnemingen, ervaringen, gedachten;
 gerichtheid op de buitenwereld met
dualiteit en paradoxen;
 streven naar controle;

Nieuwe ontdekkingen komen overeen met ‘oude’ spirituele inzichten. Daarom nu een stukje
kosmologie, en niet over de ordening van de
kosmos, maar over de ordening van ons bewustzijn.
Er wordt gesteld: in eerste instantie is er één
(de ene) en die één is ons bewustzijn, die één
manifesteert zich in één, de al-geest, of God, als je
dat wilt . En die geest brengt de Kosmos voort.
De kosmos staat voor twee. Waarom? Omdat er
dan sprake is van tijd en ruimte, dan is er boven
en onder en hier en daar. Dan ga je de dualiteit in
en krijg je oneindige vormen. Je komt terecht in
paradoxen en tegenstellingen.

Levenshouding vanuit bewustzijn:
 jij bent een andere ‘ik’;
 wat u niet wilt dat u geschiedt…;
 geestelijk bestaan;
 gerichte evolutie;
 ontwikkelen;
 samenleven – rol van het individu;
Dit leidt tot ontwikkeling zachtere kanten,
minder prikkelbaar.
Centraal: Ontwikkeling, liefde.
 leven in verwondering vanuit het besef
van de rol van het individu in de subtiele
grotere werkelijkheid;
 gericht op verinnerlijking (zelfkennis);
 overgave in niet-weten.

Leven is niets anders dan bewustzijn, dat zich
manifesteert door de materie. “Stof in de geest
is een wonder …, Geest in de stof is een wonder
boven wonder.” Wij zijn kroon op de schepping,
omdat we onszelf aan het ont-dekken zijn. Wij
hebben een intelligentie, die zichzelf aan het
ontdekken is. Je kunt jezelf trainen. ‘s Morgens
bij het wakker worden: “Mijn zijn is eerst bewustzijn, daarna identiteit.”
Het getal 666 staat voor de ‘volmaakte’ mens; 6
delen voor jezelf, 60 delen voor je omgeving,

Levend vanuit bewust-zijn wordt duidelijk: Zelfkennis is ware kennis
 kennis over het ego: meningen, smaak,
wil, emoties, intellect;
 kennis over het ‘hogere Zelf’ (bezieling),
vervulling, ontwikkeling, taak (dharma);
 kennis over het bewustzijn. Besef van de
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rol van de persoonlijkheid (eerst kennis
over je innerlijke strijd en innerlijke zijn),
besef van de ordening van de
werkelijkheid.
Kennis over het grotere strijdtoneel: de enige
werkelijke macht is controle over jezelf.

genetische manipulatie van zaden. De invloed
van de Codex Alimentarius is groot. Het is een
regelgeving voor bedrijven, de handel. Wat niet
is opgenomen in de richtlijnen, is niet toegestaan. Door de richtlijn voor vitamines alleen al
worden 3 miljard slachtoffers verwacht. De natuurlijke vitamines zijn verboden. Synthetisch
geproduceerde vitamines zijn toegestaan. Boeren moeten genetisch gemanipuleerd zaad gebruiken en worden afhankelijk gemaakt. Ook
het uitgedragen beeld van de werkelijkheid
klopt niet en is niet democratisch.
Belangrijk signaal hieruit is: De elite bepaalt en
controleert de kaders en randvoorwaarden van
het maatschappelijke ‘speelveld’. Het spelen met
spelregels gebeurt op het terrein van godsdiensten, wetenschappelijke standaarden, ontwikkeling en toepassing in de techniek, politiek en op
financieel-economisch terrein.

Ons beeld van de wereld over de aard van de werkelijkheid wordt gemanipuleerd via:
 ‘ego-alisering’ i.p.v. individualisering;
 uiterlijke complexiteit beïnvloedt het zelfbeeld: kan ik het snappen?
 opinievorming: zwart-wit dialogen, bijv.
evolutieleer versus creationisme;
 angst / verdeel-en-heerspolitiek (bijv.
‘moslimgevaar’);
 gecreëerde schaarste en afhankelijkheid
(bijv. olie / hypotheken).
Mensen denken: “Het kan niet anders.” De uiterlijke complexiteit en de maatschappelijke
complexiteit, die ons wordt voorgespiegeld,
maakt dat mensen meedoen. Loskomen hiervan is
essentieel en wel door de omkering van aandacht
van de kleine naar de grote strijd!
Het gaat om machtswellust en de strijd om bewustzijn door een kleine elite.

Dit stelt ons voor de vraag of er opzet in het
spel kan zijn. Als je met deze bril kijkt naar wat
als noodzaak van huidige wijzigingen in de politiek wordt voorgespiegeld, kun je vragen stellen bij:
 terrorisme wetgeving en controlesystemen;
 crisis: schulden en bezuinigingen;
 ontslagrecht, hypotheekrente-aftrek, pensioen, etc.

Er is bewustzijnsmanipulatie, waarbij de aandacht
geforceerd op de Kleine Strijd wordt gericht.
1. Maatschappelijke uitdragingen over de
werkelijkheid,
ondanks
onwaarheid.
Gericht op ego-ervaringen met afgescheidenheid tot gevolg.
2. Er is een maatschappelijke belasting via
werk en school, met verwarring en onwetendheid van jezelf tot gevolg.
Egogedrag moet dan afleiding en
ontspanning bieden.
3. Beïnvloeding via media. Inwerking op
gemoed en opinie. Zoals het verdienen van
gemoedsrust door goede doelen te
steunen.
4. Beknotten van bewustzijn middels
techniek. Straling en beelddragers werken
in op de epifyse, bestraalde en gemanipuleerde voeding ook. Dit beïnvloedt de
werking van het ego, met verminderde
coherentie tot gevolg Je hebt ook
voldoende daglicht nodig voor een goed
werkende epifyse.

Geld is fictief. We hebben het laten verworden
tot norm van onze waarden. Uit een krantenbericht uit 1862 (tijdens de North-South oorlog in
Amerika): “Slavernij is slechts het bezitten van
arbeid en veroorzaakt de zorg voor de arbeiders…” Lincoln had al een eigen munt ontworpen (de ‘Greenback’ met de zilvervoorraad als
garantie). Nationale banken zijn in handen van
particulieren, en creëren geld uit niets voor de
regering, met rentelast voor het volk volgens
de theorie van het monetaire model, als waarborg voor vertrouwen. Banken hebben een dekkingsgraad voor uitgeleend geld (ze moeten een
percentage in kas hebben). Met een ‘creatieve’
kas-truc hebben ze veel meer geld-uit-niets in
omloop gebracht met rentelast.
Banken hoefden voor hypotheek-verstrekking
geen geld in kas hebben, de huizen waren het
onderpand. Gevolg: nog meer geld uit het niets
met rentelast. De dalende huizenprijzen en de
schuldenlast waren en zijn niet te dekken met
het aanwezige geld. Dit heeft geleid tot de crisis, die wij nu pas echt gaan merken.

Voeding: je bent wat je eet…
Een voorbeeld van bewustzijnsmanipulatie buiten democratische besluitvorming is de zgn.
Codex Alimentarius (zie eindnoten 1,2). Deze
Codex biedt richtlijnen voor de voeding op
mondiaal niveau wat betreft: vitamines en mineralen, bestraling van de voeding, limiet chemicaliën, antibiotica en groeihormonen in vlees,

NB: het geld bestaat dus in wezen niet, maar de
gevolgen van de schulden wel!! Blijven we geloven in dit inhumane illusie-spelletje? Gevolgen: Angst en onvrede met economisch defensief en conservatief beleid tot gevolg en daar5

door weinig duurzaamheid. (Voordeel voor grote partijen, dat zijn de economische drijfveren.
Shell hoeft bijv. geen winstbelasting te betalen.)

Wie kan mij zien en vertellen hoe ik kijk, voel en lijk;
wat ik ken, kan en ben.
Of doet dat er niet toe …?

De huidige verdeling van de welvaart in de wereld-economie (stand in 2007): De 700 rijkste
mensen bezitten meer dan de armste helft (3,5
miljard mensen) van de wereldbevolking. Om
iedereen van voeding te voorzien is. 85 miljard
euro nodig; 1600 miljard euro wordt door de
top-10 landen aan defensie uitgegeven. Het kan
dus eenvoudig anders. We zijn erin gaan geloven, dat dit onnodig lijden maar door moet
gaan.

Niets wetend probeer ik verder te gaan,
onzeker voor het onbekende.
Schuifelend in mijn hemd;
waar ik zal gaan en staan,
waarover kan ik struikelen,
en waartegen kan ik stoten.
Wie weet …?
VRAGEN:
Wie bepaalt, dat Kwantummechanica en Relativiteitstheorie buiten beeld gehouden moeten worden?
Er is een top-comité, van wetenschappers en
politici, dat dit bepaalt. Voor de tweede wereldoorlog is dat al besloten. Er wordt gewerkt met
genootschappen en in denktanks, die bepalen
welke richting onze maatschappij uit moet
gaan.
Erwin Laszlo deed onderzoeken voor de club
van Rome en kwam met adviezen aan de hand
van de resultaten. Er werd echter vaak een tegengesteld besluit genomen en hij heeft daarom
als tegenhanger de Club van Boedapest opgericht. Er is een laag van personen (o.a. in Wereldbank, IMF) die beslist hoe het ingericht
gaat worden in de wereld. Het heeft niets te
maken met democratie.
Er is teveel onwetendheid (geweest). Opleidingen scholen in een bepaalde richting. Onze
overheid heeft geen database gemaakt van allerlei kennis, die er beschikbaar is. Bedrijven doen
dit wel. Wie hebben de grootste voordelen? Er
is ook een scheve ontwikkeling. Door de inflatie
worden grote schulden bij multinationals relatief kleiner. Durven wij persoonlijk over te
stappen naar een bank, die op duurzaamheid is
gericht?
N.a.v. Witteveen: Je kunt je ook afvragen waarom de economie maar steeds moet blijven
groeien en stijgen. Ons bewustzijn kan ons helpen om eigen oplossingen te vinden.

We moeten oorzaken aanpakken in plaats van symptomen!
De elite regeert ondemocratisch middels besluiten buiten het zicht, of die ons worden opgelegd
via mondiale instrumenten. De elite van ‘onskent-ons’ heeft de macht in handen. Bestaansrecht en macht werken volgens het piramidemodel. Concurrentie is een verdekt slagveld. Er
is een noodzaak tot overleven gecreëerd: verdienmodel, kwaliteit, duurzaamheid. Waarom
zou Shell overgaan tot andersoortige brandstof
voor auto’s? We worden verkeerd voorgelicht.
Er is een nulpuntsenergiemotor ontwikkeld (in
2010), die gaat door het nulpuntsenergieveld
heen, waarmee er gratis energie beschikbaar is.
Ook HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program) zou positief gebruikt kunnen worden. (Helaas ontbreekt nu de tijd voor
uitleg).
Afronding voor de spirituele benadering: kwantumsprong in bewustzijn: Eerst aandacht voor
eenheid: Je bent eerst bewustzijn, daarna pas
persoonlijkheid.
Dienstbare middelen voor jezelf herprogrammeren: zintuigen, gevoel en ratio. Elkaar helpen
is belangrijk en ook liefdevol voor jezelf zijn.
Leven met waarachtigheid, mededogen gerichte
intentie en aandachtigheid. Op mondiaal niveau
zijn we allemaal broeders en zusters van elkaar.
Vooral leven in het nu en niet vanuit automatismen.

Verblind door de duisternis;
niet gewend aan het licht,
tracht ik mijn ogen te openen.

Hoe kan een jongvolwassene zijn/haar passie vinden?
Gevoel is de belangrijkste graadmeter. In het
begin heb je ook eerst tijd nodig om tot jezelf te
komen. Durf te voelen wat jou voedt. In eerste
instantie misschien wat op jezelf gericht bezig
gaan. Je eigen weg zoeken. En zo je passie op
het spoor komen. Het huidige maatschappelijk
systeem is zo, dat veel mensen niet tot hun
recht komen.

Ik voel me amorf en transparant,
alsof delen in mij gestorven zijn.

Dode materie heeft ook bewustzijn. Hoe zit dat met
een dood lichaam?

Jaas sluit de lezing af met het volgende gedicht:
Verblind
Als vanuit een grot naar buiten getreden,
naar daar waar de zon buitenzinnig straalt.
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Er is dan geen bezieling meer. De overledene
zal tot stof vergaan, het lichaam zal totaal ontbinden, om daarna over te gaan tot nieuw leven.
Partikels vormen materie (zie eerder in deze lezing) en helpen bij de samenhang. Denk aan de
dans van Shiva.

wat lijden betreft.
Hoe komt het dat er via de pers/media zo weinig
goede informatie doorkomt?
De perswereld is opgebouwd in piramidevorm.
Er zijn enkele zeer invloedrijke partijen, die bepalen hoe en wat er bekend wordt. (o.a. Bloomberg internationaal en ANP in Nederland). Er
is een strijd om het bewustzijn gaande. Strijd
om bewustzijn werkt ook op het bewustzijnsvlak zelf. Er zijn in Nederland twee of drie grote groepen, die alle bladen bezitten. Op internet
zijn nu wel meer mogelijkheden. Jongeren hebben vaak wel meer die openheid van geest. Het
gaat zeker komen. We moeten overeind gaan
staan. De bevolking betaalt nu de rekening.

Is de uitspraak alles is één overeind gebleven?
Ja en nee. Diepere werelden, de binnenwerelden
komen uit de eenheid.
Bij healing op afstand kan bijvoorbeeld het bewustzijn van de healer meer coherent zijn. De
intentie kan dan wellicht dominanter zijn. Niet
vanuit ego-kracht! Dan werkt het niet goed.
In verband met het begrip ‘schepping’ vertelt
Jaas het verhaal van Sophia de Pistes uit de
gnostische stromingen. (zie blz. 163 e.v. van
zijn boek) Strijd tussen Licht en Duister.
Alles is één. Dan is alles wat niet-één lijkt toch
nog steeds één. Het bewustzijn kan gaan kantelen naar meer Eenheid. We kunnen ons soms
wel afgescheiden voelen (in de wereld van de
materie dit is de kleine strijd). Een beetje lijden
is nodig om tot ontwikkeling te komen. Door
bewustzijn heen gaan en zo weer komen tot
eenheidsgevoel. Er is nog veel lijden. We zijn
co-schepper.
Kleine strijd en grote strijd. Bewust de grote
strijd aan gaan. Als we willen scheppen, dan
zijn we bezig op het gebied van dharma – het
naar buiten brengen van de bezieling. De maatschappij vanaf de industriële evolutie heeft ons
veel gebracht. We zitten nu tegen een plafond

Richtingwijzer voor ons allen blijft: Alles in het
hier-en-nu doen. In de grote strijd. Verbinden
met je bewustzijn. Deel je informatie uit. Ook
uit het boek. Vertel mensen over je inzichten.
Het zijn zaadjes, die je zaait. Zelfstandig denken. In je gevoel gaan. Dit ervaren. Het gaat
erom jezelf in vrijheid gunnen.
Parel (Zen) uit de vorige Nieuwsbrief van Innerlijk Besef:
Als je ze begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.
Als je ze niet begrijpt, zijn de dingen zoals ze
zijn.
Daisy Smith

1) De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum waaraan door 186 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.
De Codex is een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de deelname
aan dit internationale forum deels onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en deels onder het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Zie website: www.codexalimentarius.nl van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, DS)
2) Invloed van lobbygroepen op de Codex: Hoewel formeel gezien de Codex geen wettelijke status heeft, worden de richtlijnen
en adviezen van de Codex Alimentarius echter wel vaak gebruikt bij de vorming van nieuwe wetten. Als adviesorgaan heeft de
Codex Alimentarius veel invloed. Het is dus erg belangrijk dat de Codex Alimentarius op juiste gegevens wordt samengesteld.
Hierover zijn de meningen sterk verdeeld. De tegenstanders vinden dat de Codex Alimentarius te veel luistert naar de politieke en bedrijfsmatige (farmaceutisch & voedsel industrie) lobby's en de vrijheid beperkt van mensen die andere keuzes maken
als het om voedsel en supplementen gaat. Zij het biologisch, antroposofisch of anderzijds. (Bron: Wikipedia)

Parel
We zijn allen schepper.
Spreken is adem vormgeven
en klanken voortbrengen in de wereld.
Joy Hario, Indiaan
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Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

11 dec.

Janet Ossebaard

Graancirkels - 2012.

8 jan. 2013

Frank Silvis

De wondere wereld van water.

5 febr.

Richard van Rijswijk

De Architectuur van het Huwelijk tussen Hemel en Aarde.

5 maart

Ad Broere

Een menselijke economie.

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

19 dec.

Oene Hofman

Onderweg naar Eenheid; een speciale 2012 Kerstlezing.

16 jan. 2013

Hen Straver

De ziel, een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies.

Zondag 10 febr. 13.00-17.00

Themadag Zorg voor de zorg. Tijdig reserveren verplicht.!

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

23 jan. 2013

Monique Leurink

De Waarden van de nieuwe tijd, vragen om een verdiepingsslag in jezelf.

27 febr.

Anton Teuben

En hoe nu verder....?

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 Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20.00 uur
Datum

Spreker

Thema

12 dec.

Monique Leurink

De Nieuwe Tijd.

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.

