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Nieuwsbrief nr. 1, januari 2015
Lieve lezer,
‘Of ik nog een passende inleiding zou kunnen maken…’ voor de nieuwsbrief van januari die vóór de Kerst
nog op de post gaat.
Wat is passend voor welk tijdstip dat men dit leest? En wat is passend bij de gemoedsstemming van de
lezer op dat moment? Nou … dat was me nog al een vraag, als je er goed over nadenkt!
We zijn het wel gewend met z’n allen om op gezette tijden bepaalde dingen te doen, en ook te denken in
tijdskaders. Het is onze lineaire wereld, waarin een gedachte altijd voorafgaat aan de manifestatie. We
plannen het een en ander, hebben het over gisteren, morgen, over verleden, heden en toekomst. Ik laat
‘tijdstip’ en ‘passend’ maar even los. Dan kom ik bij een niet-lineair deel terecht dat de dualiteit van 3D
overstijgt en van waaruit ik dat zelfde deel bij jou kan zien. Je weet wel dat ik jouw intuïtieve, invoelende
deel bedoel, dat deel van jou dat deel uitmaakt van de grote Eenheid van Al Dat Is.
Ik heb het wel gehad met dat 3D-gedoe. Ja, ik kan er niet onder uit, sluit mijn ogen er niet voor (zie al die
misstanden om me heen heus wel) maar ik wil mijn aandacht er niet op focussen. Wij mensen zijn tot veel
grotere en liefdevollere dingen in staat nu, dáár wil ik me op richten.
Liefde transformeert werkelijk alles wat geen liefde is!
Zo zitten er heus nog wel ‘3D-dingen’ in mijn systeem, maar ik hoef er niet naar op zoek. Nog niet zo lang
geleden dacht ik dat ik het alleen kon helen door ernaar op zoek te gaan, door te ‘graven’ en er ‘doorheen’ te
gaan. Nu is de tijd anders, er is zoveel meer lichtenergie, we zijn zoveel meer bewuster geworden. Er is een
andere keuze nu, die zóveel liefdevoller en zachter is: laat het besef van jouw oorsprong van licht en liefde
diep in je doordringen en overstijg de muizenissen van je persoonlijkheid uit je 3D wereld teneinde jouw
volledige licht in dit aardse lichaam te kunnen ervaren. Je zult merken dat het donker in jou zich als vanzelf
naar jouw licht zal voegen. Als we het toch nog even moeten hebben over deze feestdagen: ze zijn bij
uitstek geschikt om donkere plekjes van gemis of van leegte in jezelf te voelen, ze dienen zich vanzelf (in
meer of mindere mate in je bewustzijn) aan. Je hebt het vermogen om deze plekjes te vullen met jóuw licht.
Je herstelt een lichtlijntje, het donkere plekje is tenslotte niets meer dan een onbewust zijn van licht.
Als ik het kon dan zou ik je het cadeau willen doen: verpakt in goud en zilver en als je het zou uitpakken,
zou je bijna verblind worden door de mooiste diamant die je ooit zag. Zou dat kunnen… van dat
cadeautje…? Zomaar, omdat jíj het BENt, omdat je bent wie je bent…? Proberen?
Ga er maar even voor zitten (of liggen) en lees de volgende woorden met je hart. Vraag maar om
begeleiding van ‘het hoogste Licht’ in jezelf, je hoeft niet te weten wie of wat dat dan is. Je intentie en
verlangen is voldoende.
Voel het kloppen van je hart. Besef dat het met elke warme klop zuurstof en bloed doorgeeft aan elk orgaan
in je lichaam, in welke omstandigheid jij ook verkeert. Zomaar… een constante voortdurende stroom…
Leven. Zonder voorwaarden… vanzelf… wat je ook doet… luister maar en voel maar…
Focus je op het kloppen van je hart terwijl gedachten gewoon voorbijkomen en gaan… Laat ze voor wat ze
zijn, schenk er geen aandacht aan. Je hart klopt… je bloed stroomt…voel de energie in je handen, je
vingertoppen, je ruggengraat, je voetzolen. Je wordt gevoed met Leven in elke minuut, elke seconde…
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En laat het geleidelijk aan stil worden, terwijl je met je bewustzijn naar je hart gaat…
Stel je voor dat zich een ruimte opent die grenzeloos is… Misschien zie je beelden of kleuren, misschien
alleen leegte… Alles wat je waarneemt of ervaart is goed zoals het is, ook als je niets bewust waarneemt.
Heb geen verwachtingen, je hoeft nergens aan te voldoen, er alleen maar aanwezig te zijn. Het is jouw
persoonlijke ervaring in jouw Zelf. BEN daar even voor zolang je wilt… en voel. De zachtheid,
onvoorwaardelijkheid en de eenheid in alles… zonder vaste vorm… alleen zachtheid… continue kloppen
van je hart… voel de rust die je lichaam omgeeft en doorstroomt… vrijheid… grenzeloos. veilige ruimte…
en vraag of er Licht mag zijn… Vraag jouw Hulpbron om het zuiverste Licht in je hart, zoveel als je in
staat bent te ontvangen. Vertrouw…
En blijf in jouw eigen ruimte net zo lang als het fijn voelt voor je. Voel je hartenklop, leven gevende
energie… bloedstroom… Licht en Liefde… verbinding… jouw geboorterecht en jouw essentie.
Besef dat alles en iedereen om jou heen is voortgekomen en gecreëerd uit dit zelfde Licht en deze zelfde
Liefde. Eenzelfde hartenklop, eenzelfde resonantie, gedragen door moeder Aarde, die diep in haar hart
eveneens deze energie van Licht en Liefde in universele resonantie in zich draagt. Afgescheidenheid bestaat
niet, het is een illusie van de menselijke persoonlijkheid. De Eenheid te ervaren en deze verbinding te
voelen, vraagt een andere focus van je. Even van ‘zender’ veranderen, uitstijgen boven de begrensde
mogelijkheden van je persoonlijkheid. En dat kan alleen via je hart. Heel eenvoudig, door liefde en
dankbaarheid te voelen.
Dan zul je ervaren hoe de liefde en de warmte van jouw innerlijke omarming zich vermengt en samen lijkt
te smelten met de energie van wie je ook maar wenst. Of diegene zich nu elders op aarde of in een andere
dimensie bevindt…Voel maar… in deze liefde zijn jullie verbonden. Voel die doorstroming van deze
zuivere Liefde, meegevoerd door je bloedstroom, je aderen vullend en alle ‘lege plekjes’ in jou verlichtend
met haar energie van Leven en Licht, een verbindende energie in eenheid.
In dit Licht ben en blijf je altijd en immer verbonden. Ook als je persoonlijkheid zo in beslag genomen
wordt door het dagelijkse leven of door menselijke emoties, weet dan dat je altijd je focus even kunt
verleggen naar die fijne plek in je hart, waar jouw liefde zetelt en waar je verbonden bent…
En als ik je dan toch iets wensen mag, niet alleen voor het nieuwe jaar, maar ver daar aan voorbij, dan wens
ik jou toe dat jouw licht elk ‘nieuw moment’ sterker en krachtiger mag gaan stralen in jouw bewustzijn van
een verbindende éénheid.
In eenheid,

©Tineke
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Kerstwens
Namens bestuur en redactie wensen wij u goede, mooie en liefdevolle Kerstdagen en jaarwisseling toe. Moge het Licht van Goddelijke Liefde en Bewustzijn ook in het komende jaar helder schijnen op uw pad.

25 Jaar Stichting Innerlijk Besef
Volgend jaar – om precies te zijn op 23 februari 2015 – bestaat Stichting Innerlijk Besef 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan willen we een jubileumdag organiseren op zaterdag 16 mei 2015. Annemarie Postma,
Peter Toonen en Maarten Oversier zullen die dag voordrachten houden.
Meer nieuws over ons jubileum maken wij in 2015 bekend, maar u kunt nu alvast die datum vrij houden in
uw agenda.

Opbrengst boekenmarkt
De boekenmarkt van 2 december jl heeft € 105,-- opgebracht en dat bedrag is overgemaakt naar de Stichting Lindenhof.
In september zal er opnieuw een boekenmarkt worden gehouden.
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Parel
Vier het Licht in jou!
Lieve Jij,
Als je eens kon zien
wat ik zie
die prachtige lichtschijn om je heen
dat prachtige heldere licht dat jou omhult
en je zelfs van binnenuit lijkt te verlichten
van top tot teen en rondom

hoe je verbonden bent
en gesteund wordt
in die allesomvattende
energie van liefde
die Leven heet
Als je eens kon zien
Hoe jouw hogere hartelicht
reikt van het hart van moeder Aarde
tot aan de sterren
en ver daaraan voorbij

Dan zou je je vast minder ontheemd voelen
zou je heimwee naar thuis afnemen
en de pijn van je verlangen verdwijnen
Dan zou je zien dat je thuis in je hebt
bij je hebt
dat je thuis BENt
Waar jij je ook bevindt

Dan hoef je je niet meer
alleen te voelen
terug te trekken
te verstoppen
kleiner te maken
angstig te voelen
te verliezen in verlangen

Als je eens kon zien
wat ik zie
De liefde die je omhult,
je persoonlijkheid omarmt
en ver voorbij gaat…

Als je eens…
wat zou jouw Licht de wereld kunnen verwarmen
wat zou je dan stralen!

dan zou je je wat minder verloren voelen
dan zou je kunnen zien

Zie je…?

∞
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Themadag met Marcel Messing: DE TRANSHUMANE MENS.
Van biologische evolutie naar robotmens

En dat is precies wat de mens voor de supermens zal zijn:
iets belachelijks of een voorwerp van pijnlijke schaamte.
Jullie hebben de weg afgelegd van worm tot mens
en veel in jullie is nog worm.
Eens waren jullie apen en ook nu nog is de mens
meer een aap dan willekeurig welke aap dan ook.
Friedrich Nietzsche, uit: Also sprach Zarathustra
Maar machten (archonten) trachtten heel de schepping voor eeuwig tot slavernij te brengen, vanaf de grondvesting der wereld tot nu toe.
Het geheime Boek van Johannes, paragraaf 76
Want deze machten (archonten) wilden de vrije mens gevangennemen en hem eeuwig tot slaaf maken.
Evangelie volgens Filippus, paragraaf 13
De ontwikkelingen van (eu)genetica, informatica, nanotechnologie, robotica, neurochirurgie, synthetische
biologie en artificiële intelligentie gaan zo snel, dat talloze mensen het nauwelijks of niet meer (kunnen)
volgen. Kant-en-klaarprojecten liggen al jaren op de tekentafel van de genetic engineers en worden nu razendsnel uitgevoerd.
De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en supertechnologie, komt steeds dichterbij. ‘Verbetering’ van de mens staat voorop, wat dat dan ook moge zijn. Er wordt al druk geëxperimenteerd
met het samensmelten van mens en machine (cyborg). Televisie, computer, gsm, gps, elektronica in het algemeen en andere technologieën zijn een onontbeerlijk deel van de mens geworden.
De internationaal bekende wetenschapper Ray Kurzweil is een van de pioniers op het gebied van het transhumanisme. Hij wordt (financieel) gesteund door o.a. Bill Gates en spreekt al jaren over ‘het tijdperk van
spirituele machines’. Vooral binnen de militaire sector (o.a. DARPA) vinden veel experimenten plaats in de
richting van de robotmens. Wie overziet de consequenties hiervan? Een ethische discussie over deze technologische revolutie is er nauwelijks. Hoe zien we onze toekomst? Willen we een robotmens zijn, een cyborg, een transhumane mens?
Nogal wat Hollywoodfilms hebben de transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de bionische mens, iron man, spiderman, superman. De technologische Übermensch wordt in vele kleurschakeringen
op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens? Zijn wij het brein? Hebben
we wel of geen vrije wil? Is het leven doelloos of beschikt de mens over spirituele mogelijkheden? Zouden
die mogelijkheden vernietigd kunnen worden door een ‘technocalyps’ waarin technologen en genetic engineers in staat zijn de maakbare mens, een kunstmatig ‘scheppingsmodel’, te realiseren?
Met PowerPointpresentatie (Marianne van den Dungen) en muziek (verzorgd door Dick Samson).
Naast de informatie is er voldoende gelegenheid voor dialoog.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 28 maart 2015.
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 43,50 voor donateurs en € 53,50 voor niet-donateurs.
€ 23,50 voor jongeren tot 22 jaar.
Deze prijzen zijn incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

U kunt zich aanmelden voor deze themadag met het formulier dat achter in de Nieuwsbrief staat. Uw aanmelding en uw betaling moeten uiterlijk 25 maart 2015 bij ons binnen zijn. Uw betaling is tevens een bevestiging van uw aanmelding, u krijgt daarover dus geen bericht.
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Van Ingenieur tot Wichelroedeloper

Onder dit motto vertelt Frank Silvis hoe het leven werkt, op dinsdag 6 januari 2015 in Zalencentrum Hingstman
te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Onbewust staan we elke dag aan veel invloeden
bloot. Er wordt wel eens van de mens gezegd, dat
zij/hij een lopende antenne is. De ether wordt veel
gebruikt om informatie te verzenden. Het aantal
mobieltjes, het dataverkeer en draadloze toepassingen nemen toe. Kan dat van invloed zijn op
onze gezondheid? En hoe gaan we met deze nieuwe
technieken om?
Hoe zit het met het ouderwetse begrip
“aardstralen”? Wat zijn dat eigenlijk, bestaan ze nu
wel of niet? En wat kunnen daar de mogelijke
effecten van zijn?
En spookhuizen? Zijn dat verzonnen volksverhalen
of zijn er echt huizen waar geesten wonen, die het
de bewoners lastig kunnen maken?

Gelukkig is er ook veel positieve energie in de
natuur: krachtplekken waar we ons zelf weer
kunnen opladen. Het is fijn om daar te zijn en een
leuke bezigheid om deze plekken al voelend of
wichelend op te zoeken. Niet voor niets voelt de
energie in veel oude kerken zo goed aan. Vaak zijn
deze gebouwd op kruisingen van leylijnen. Hier
stroomt positieve energie over de aarde heen.
Frank Silvis heeft na zijn studie Civiele Techniek in
Delft altijd in het water gewerkt, bij
Deltares bij een ingenieursbureau en bij
drinkwaterbedrijf Vitens. Zes jaar
geleden is hij zijn passie gaan volgen,
toen hij ontdekte dat hij zijn
fijngevoeligheid kon inzetten om water
energetisch te meten en te zuiveren en
dat hij in staat bleek verstoorde
energieën in gebouwen in harmonie te brengen. Zo werd
hij van ingenieur tot wichelroedeloper.

In zijn lezing gaat Frank Silvis in op vier
verschillende bronnen van geopathie (energienemende stralingen) en elektrostress in huis of op
de werkplek. Deze bronnen kunnen van
geologische, technische, menselijke of parapsychologische aard zijn. Van elke vorm zal hij een
aantal herkenbare voorbeelden laten zien. Het is
belangrijk te letten op wat je in huis haalt, voelt dit
voor mij wel goed aan. Staat u daar wel eens bij
stil?

Meer over Frank Silvis en zijn werk is te vinden op
zijn website: www.vortexvitalis.nl.

Het Heilige Huwelijk en de rol van Kristallen Schedels als spiegels hierin.

Verslag van de lezing door Richard van Rijswijk op 2 december 2014 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Richard introduceert zichzelf en zijn lezing, zijn
ervaringsweg, en maakt ons deelgenoot van zijn
zoektocht, die begonnen is in augustus 2005 toen
hij in dromen en visioenen geometrische patronen
zag ontstaan. Daarmee begon zijn ontwikkelingsweg, een bewustwordingsweg, die nog steeds
doorgaat. De geometrische patronen (codes) werkte
Richard uit op papier, maakte er op de computer
afbeeldingen van en hij is deze patronen in het zand
gaan uitbeelden. In april 2009 maakte hij
Zandcirkel nr. 33. Vanaf Zandcirkel 7 werd Richard
intensief begeleid door het Lichtwezen Cleo, met
wie hij langs telepathische weg communiceert. Met
de zandcirkels is Richard op het spoor van de
Heilige Geometrie gekomen. Hij heeft zich sinds
2005 verdiept in Sjamanisme, Alchemie, Gnostiek
en Heilige Geometrie. Ongeveer 5 jaar geleden zijn
daar de Kristallen Schedels bij gekomen. Er is een
samenhang.
Vanavond neemt Richard ons mee op zijn
ervaringsweg van synchroniciteiten. Hoe hij heeft
ontdekt, dat kristallen schedels een handvat kunnen

zijn op de weg naar Eenheid, naar het Heilige
Huwelijk. Hij zal ons vanavond heel veel vertellen
en hij spreekt de hoop uit, dat wij achter deze
veelheid de kern mogen vatten.
Zo’n 16 jaar geleden – in 1999 – kwam Richard voor
het eerst de term Heilige Geometrie tegen in een
boek van Drunvalo Melchizedek & Toth. Vanaf die
tijd loopt dit thema als een rode draad door zijn
leven. Ter toelichting: Ons zichtbare universum en
zijn energetische blauwdruk is opgebouwd uit
geometrische vormen en patronen. Dat wil zeggen,
dat er telkens bepaalde meetkundige verhoudingen
en structuren in te vinden zijn. Richard noemt deze
patronen ook wel ‘De taal van het Licht’.
In april 2013 werd zandcirkel 34 geopenbaard en
waarschijnlijk in het voorjaar van 2015 volgt nr. 35.
Meewerken aan een workshop met het uitwerken nr.
35 in het zand kan. Via Facebook maakt Richard
daarover meer bekend.
De zandcirkels functioneren als spiegels tussen de
zichtbare en onzichtbare werelden. Na activatie is de
plek van de zandcirkel een krachtplaats geworden.
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Iedere zandcirkel heeft een eigen thema met
informatie over bewustwordingsprocessen van de
mensheid. Er komt informatie uit hogere
bewustzijnslagen mee.

na diepergaand onderzoek, de verhoudingen van
Squaring the Circle blijken terug te komen. Dit
Embleem nr. 21 ging vergezeld van de tekst: “Make
of the man and woman a Circle; of that a Quadrangle; of
this a Triangle; Of the same a Circle and you will have
the Stone of the Philosophers”.

Kristallen schedels – aanloop
Bij het werken aan zandcirkel nr. 20 in 2006 nam
een deelnemer aan de workshop een kristallen
schedel mee om daarin de informatie van de
zandcirkels op te nemen. Richard dacht in eerste
instantie, dat dit met donkere krachten te maken
kon hebben. Hij ontdekte echter, dat bij het werken
met een kristallen schedel er Licht kan vallen op je
eigen donkere kanten. Daar heeft Richard als
sjamaan ook mee gewerkt. Searching Deer (Jan
Prins) heeft Richard als sjamaan bekrachtigd. De
onderliggende structuren en verbanden tussen
Heilige Geometrie, Kristallen Schedels, Alchemie,
Sjamanisme en menselijk lichaam en groei in
bewustzijn werden nog duidelijker.
Vervolgens komen er nieuwe vragen op, zoals:
Waarom heeft de Kristallen Schedel gelijkenis met
de menselijke schedel? En kunnen eventuele
inzichten ons helpen op de weg naar Eenheid? En
wat is eenheidsbewustzijn eigenlijk? Het volgende
schema kan behulpzaam zijn om inzicht te krijgen
in het eenheidsbewustzijn. We onderscheiden hierin
drie fasen:
1. De slapende mens – leeft onbewust en is vooral
materieel ingesteld;
2. De wakker wordende mens – herinnert zich de
godsvonk – is in een proces van
bewustwording;
3. De wedergeboorte – het moment waarop de
mens hemel en aarde in zich verenigt – het
Heilige Huwelijk.
In de alchemie werd dit laatste ook wel aangeduid
als de Heilige Graal, het loslaten van het ego, het
vinden van de steen der wijzen en niet alleen het
omzetten van lood in goud. In het oude sjamanisme
is het ook wel bekend als de sjamanendood.
Interessant wordt het als we ontdekken dat de
wedergeboorte van de sjamaan overeenkomt met
het Heilige Huwelijk bij de alchemist. Dit kan op
zich weer onderbouwd worden met geometrische
figuren. Met name met het model van Squaring the
Circle. In dit model is de omtrek van de cirkel bijna
gelijk aan de omtrek van het vierkant, dat de cirkel
grotendeels overlapt. Het vierkant staat hierbij
voor het aardse met de 4 zijden voor de 4
elementen: aarde – water – vuur – lucht. De cirkel
staat voor de Geest, het hemelse; element is ether,
het oneindige (het getal π (pi) speelt hierin mee).
Het model van Squaring the Circle komt vaak terug
in heilige bouwwerken of heilige plaatsen.
Michael Maier (1568-1622) was alchemist, hij
maakte een tekening van Hermes Trismegistos die
een figuur op de muur tekent, waarin uiteindelijk,

Kristallen Schedels zijn in de vorm van de
menselijke schedel gemaakt uit kristal of kwarts. Zij
kunnen informatie opslaan.
Na zijn eerste kennismaking met kristallen schedels
in 2006 ontmoette Richard Jaap van Etten (auteur
over kristallen schedels). Ongeveer een half jaar
later zag Richard in een visioen een kristallen
schedel zweven. Deze kwam hem bekend voor en
het bleek een oeroude schedel uit de VS te zijn met
de naam Synergy. De hoedster (Eng: ‘guardian’) van
deze schedel kwam vanuit de VS een lezing geven in
Amsterdam en natuurlijk ging Richard daar naar
toe. Richard mocht Synergy vasthouden en de nacht
daarna droomde hij dat hij gedurende vele vorige
levens had gewerkt met kristallen schedels. Ook zou
er een bijzondere schedel op zijn pad komen uit
Nepal. En inderdaad via – via – op een wonderlijke
manier is dit gebeurd. Zo is de kristallen schedel
Magu bij hem gekomen.
In november 2010 is Richard gestart met het
werken met kristallen schedels. Hij kwam in een
stroomversnelling terecht. Er werd hem gevraag om
mee te werken aan de organisatie van het Kristallen
Schedels Event in maart 2011, waaraan ook de
hoedster van Synergy en ook Jaap van Etten
meewerkten. Op zijn vraag waarom de kristallen
schedel nu juist precies deze vorm heeft, kreeg
Richard geen antwoord.
Vervolgens wordt hij hoeder van twee jade Schedels
uit noord China: Avanesh (= Heer van de Aarde) en
Divaya (= Hemel). Het werken en mediteren met de
Kristallen Schedels brengt Richard verder op zijn
ontdekkingsreis. Hij vindt verbanden met het ovale
eivormige gat onderin de schedel en de holte, die
eindigt bij de thalamus en pijnappelklier en ook een
verband met de kundalini-energie, die een rol speelt
bij het Heilig Huwelijk tussen Hemel en Aarde. Het
is het pad van transformatie en loskomen van het
ego. En er is een verband met inwijdingen in het
oude Egypte. De grote piramide heeft ook Squaring
the Circle verhoudingen, evenals de Aarde en de
Zon en Maan onderling. De graancirkel in augustus
2013 bij Stadskanaal geeft ook deels die verhouding
weer. Richard mocht daar als één van de eersten
gaan kijken.
Squaring the Circle in Michael Maiers Embleem
Op deze tekening zien we Hermes Trismegistos , die
een passer vast heeft, een muur (blokkade), er is een
kasteel op de achtergrond, een koninkrijk om de
hoek. Zo boven – zo beneden. In het midden een
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cirkel met een mannelijke en een vrouwelijk figuur
erin: “Make of the man and woman a Circle; of that a
Quadrangle; of this a Triangle; Of the same a Circle and
you will have the Stone of the Philosophers”.

1519), gaat onze zoektocht verder. We verdiepen
ons in zijn tekening de Vitruvius man, die de perfecte
gemiddelde verhoudingen in het lichaam van de
mens weergeven. Wanneer deze tekening in kleine
vlakjes (8x8) gelijkelijk wordt opgedeeld, komt er
een rooster met 64
vlakjes. De schedel
heeft hier een hoogte
van 1/8 deel van het
lichaam. Op zoek naar
mogelijke verband legt
Richard de tekening
van Embleem nr. 21
van Michael Maier over
het gedeelte van de
schedel. Er is een
verband met de drie ronddraaiende ster-tetraëders,
de MerKaBa. De grote piramide en het menselijk
hoofd kunnen als elkaars evenbeeld worden gezien.
Zeker in het alchemistisch proces van eenwording.
Ook in oude filosofieën vinden we hier verhalen van.
De grote piramide wordt ook wel als de Steen der
Wijzen gezien. Richard geeft nu een samenvatting
van dit alchemistisch proces, waarin ook de
kundalini-energie een belangrijke rol heeft.
Hypofyse en pijnappelklier zijn hierin ook
belangrijk. Het aardse en hemelse komen in de
thalamus samen. Kundalini en Heilige Geest
bereiken elkaar en smelten samen, dit is het Heilig
Huwelijk. Interessant is het om het dollarbiljet over
de tekening van Michael Maier te leggen. We zien
ook het Vrijmetselaarssymbool. Alles past over
elkaar heen en blijkt eenzelfde basis te hebben.

Maak daaromheen een vierkant. Maak van het
vierkant een driehoek. En om die driehoek te
tekenen hebben we een cirkel nodig. Bovenin wordt
de cirkel door de driehoek niet geraakt. Vanuit de
kennis van de Heilige Geometrie weet Richard, dat
je lijnen kunt verlengen en doortrekken.
Verbinding tussen het vierkant, cirkel en driehoek.
We vinden nieuwe snijlijnen. We hebben nu de
juiste verhouding van de Steen der Wijzen
gevonden. We komen de verhouding Maan – Zon
tegen. Later ook Aarde – Mercurius. Vervolgens
kunnen we in de bovenste helft van het vierkant de
grote piramide ontdekken.
Hermes houdt zijn passer in de hoek met de
verhouding Aarde, Maan, Zon. Een vergelijking
met de graancirkel in Stadskanaal: die geeft de
verhouding weer van de planeten Zon – Aarde –
Maan – Mercurius – Venus. Dan komt weer
Squaring the Circle in beeld. Vanuit het midden van
het vierkant wordt de verhouding tot Mars
weergegeven.

Waarom kristal ?
Alles past over elkaar, alles lijkt één basis te hebben,
alles lijkt één te zijn. Zij het telkens vanuit andere
perspectieven. Waarom kristal? Er is een bijzondere
overeenkomst tussen de groeiwijze van kristallen op
onze aarde en de hoeken van de grote piramide.
Daarnaast groeien ook in de loop van ons menselijke
leven in de pijnappelklier drie verschillende
kristallen: Calciet, Magnetiet en Apatiet. Kristallen
groeien op de aarde door de interactie tussen vuur,
water, aarde, lucht. Onze voorouders beschreven al
dat kristal de meest gezuiverde vorm van het 5e
element is nl. de ether. Het is de tastbare spiegel van
alles wat wij waar kunnen nemen, de alomvattende
kracht, de levensenergie. Zij waren vertrouwd met
het werken met kristallen met betrekking tot
bewustzijnsverhoging. Het werken met kristallen
schedels werkt transformerend, omdat het licht laat
schijnen op onze schaduwplekken. De kundalinienergie kan steeds vrijer stromen. De kristallen
schedel in de vorm van de menselijke schedel heeft
door zijn geometrische blauwdruk een sterke
bundeling van oer-energieën.
In de kristallen schedel komt van alles samen wat te

Verband tussen Piramide en Kristallen Schedels
Wanneer we de tekening van de piramide over het
menselijk hoofd heen leggen, verdiepen we ons in
de geometrische verhoudingen van de piramide en
de geometrie van het lichaam. In de grote Piramide
van Gizeh bevinden zich kamers en schachten, die
volgens sommige theorieën van belang zijn bij het
inwijdingsproces van de mens, om daar zijn
verbinding met God te herstellen en het Heilige
Huwelijk te laten plaatsvinden. Is er wellicht een
link met de ligging van de pijnappelklier en de
thalamus in de schedel van de mens?
Met behulp van de grote meester op het gebied van
de Heilige Geometrie, Leonardo da Vinci (14527

maken heeft met het Heilige Huwelijk van de mens
als doel van de natuur om hemel en aarde te laten
samensmelten: het Grote Werk – het Opus Magnus
van de Alchemist – de Sjamanendood van de
Sjamaan – de Heilige Geometrie van de mens met
Squaring the Circle en de Grote Piramide als
inwijdingstempel. Onze voorouders hebben het veld
van bevrijding en wedergeboorte voor ons
voorbereid en het pad vrijgemaakt. Als we geloven
in reïncarnatie, is de volgende stap weer aan ons:
“We are the ones we have been waiting for”.

kunnen we denken aan voorouderlijnen. Dit kan
zelfs wel 13.000 jaar terug zijn.

VRAGEN:

Uit hersenonderzoek heden ten dagen is gebleken, dat er
in de hersenen zelf ook een piramide-vorm wordt aangetroffen.
Richard is hiervan op de hoogte. Dit is in verband
met het onderwerp van vanavond over het Heilig
Huwelijk en de Kristallen Schedels niet relevant.

Wanneer het oude ego sterft en het lichaam wordt bezield
met de Heilige Geest (het Heilig Huwelijk) dan ontstaat
de Eenheid. De Kristallen Schedel is al een eenheid. De
vraag is: Ontstaat die eenheid op het moment dat je dood
gaat?
Als alles ingelost wordt op dàt moment, dan gebeurt
dat. Maar het is niet vanzelfsprekend, dat die
eenwording samenvalt met het moment van sterven.

Geen lichaam is hetzelfde, een lichaam van een vrouw is
anders dan dat van een man. Hoe kunnen dan de maten
worden toegepast?
Leonardo da Vinci maakte zijn tekening van het
gemiddelde mannelijk lichaam. Dit staat voor het
gemiddelde menselijke lichaam. Dit staat dan zowel
voor het mannelijk als het vrouwelijke lichaam. Met
deze gegevens moeten we het doen.

Richard van Rijswijk is auteur van De Taal van het
Licht en co-auteur van Crystal Skulls – A Journey of
Experience, Wisdom and The Divine.
Richards website: www.detaalvanhetlicht.nl

Hoever moeten we terug als we het hebben over onze
voorouders?
Met de opmerking “onze voorouders wisten dit”

Daisy

Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

6 jan. 2015

Frank Silvis

Van ingenieur tot Wichelroedeloper.

3 febr.

Coen Vermeeren

UFO’s bestaan gewoon.

3 maart

Ard Pisa

Stop kanker nu, niet pas over 20 jaar.

Za 28 mrt

Marcel Messing

Themadag: De transhumane mens.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk!

31 maart

Peter Vereecke

De Mattheus Passion, een inwijding voor leken.

Za 16 mei

Jubileumviering Stichting Innerlijk Besef 25 jaar.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:
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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

14 jan.

Boele Ytsma

Planten eten: de lifestyle van de nieuwe tijd?

5 feb.

Martijn van Staveren

Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse
model.

Info: Oene Hofman, tel. 0519-346491.
Website:

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezingen in het vestzaktheater in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20:00 uur.
Datum

Spreker

Thema

14 jan.

Janet Ossebaard

Graancirkels.

10 febr.

Henk Fransen

Versterking van het zelf-genezend vermogen.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

28 jan.

Robert Gilhuijs

Mijn Beschermengel.

Za 7 febr
10:00 - 17:00 u

Anton Teuben

Shumann Resonantie Cursus.

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

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

Het aanmeldingsformulier voor de themadag staat op de volgende bladzijde.
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Aanmelding voor de themadag met Marcel Messing
op zaterdag 28 maart 2015 vanaf 10:00 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)
Dhr./mevr ................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Dhr./mevr .................................................................................. . ............................. wel/niet*) donateur
Adres........................................................................................Tel........................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................
-

-

Meldt/melden zich aan voor de themadag met Marcel Messing op zaterdag 28 maart 2015 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
De kosten van € 43,50 voor donateurs, € 53,50 voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig
overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33 van Stichting Innerlijk Besef
te Oosterhesselen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 23,50 (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening ......................................................................

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 25 maart 2015 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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