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Nieuwsbrief nr. 5, mei 2017
Lieve lezer,

“…. Liefde is de verbindende Eenheid in alles, wie en wat je bent en ooit geweest bent in alle tijdsdimensies en sferen…”
Elke incarnatie die je ervaart of ervaren hebt, representeert een aspect van jouw ziel. Jij als persoon, die
zich ‘ik’ noemt, is één zielsaspect dat momenteel een zelfgekozen levenservaring opdoet in een tijd(lijn)
van de driedimensionale sfeer van Aarde.
Jouw ziel is onderweg om de eenheid van ‘Al-Dat-Is’ in zichzelf te ervaren. Het heeft lang genoeg de afgescheidenheid bestudeerd en wil weer teruggroeien naar het Licht. Daar zijn uiteraard al jouw (lagere
en hogere) zielsdelen bij betrokken. Pijn, angst, wantrouwen, controle, macht, schuldgevoel, enzovoort,
die zijn gebaseerd op een oude overtuiging van afgescheidenheid hebben allemaal een lage trilling. Onvoorwaardelijke Liefde is de hoogste trillingsfrequentie en lagere resonanties zullen hieraan geen weerstand kunnen bieden. Naarmate wij groeien in deze Liefde helen wij de zielenpijn uit ons verleden, waardoor vroegere levenservaringen een heel andere positie en betekenis krijgen. Dat is heling. Met elke
bewuste keuze die je maakt uit liefde voor je zelf, breng je helend Licht in je fysieke dagbewustzijn, in je
lichaam en naar al je andere zielservaringen.
Dit groeiend bewustzijn brengt andere – voor je gevoel nieuwe – ervaringen met zich mee. Naarmate je
namelijk uitbreekt uit het beperkende 3D-denken en de overtuigingen van afgescheidenheid weet te
overstijgen, wordt de scheidslijn tussen je persoonlijkheid en ‘wie je nog meer bent’ dunner. Andere
‘zelfdelen’ zijn gevoelig voor jouw krachtiger wordend liefdesbewustzijn, en ook in hen voltrekt zich een
helingsproces. Weet je nog …die lijntjes waar ik het in de vorige nieuwsbrief over had; tijdlijnen/zielsaspecten zoeken en brengen het hoogste licht(bewustzijn) ter heling… Afgestemd op jouw innerlijke goddelijk vonk ga je beseffen dat deze Liefde de verbinding vormt tussen al jouw zielsaspecten.
Op de resonantietrillingen van Liefde vinden heel veel bewustzijnsvelden hun bestaan. Hoe groter jouw
lichttrilling, hoe gemakkelijker je hogere trillingen van een ander bewustzijnsveld kunt waarnemen. Eerst
heel subtiel, via levende materie zoals bomen of kristallen, of in de natuur. En dan is er zomaar ineens
een duidelijk waarneembaar veld van liefdevolle aanwezigheid om je heen. Je lijkt er één mee te worden,
je herkent het als ‘Thuis’ met een hoofdletter. Het lijkt elke vezel en elke cel in je lichaam te doorstromen
en je hart lijkt te klein voor wat je ervaart.
En dan kan het zelfs gebeuren dat die liefdevolle energie een vorm krijgt die je met je fysieke oog kunt
waarnemen. Ja echt! Je zult wat staan te knipperen met je ogen omdat je werkelijk je ogen niet kunt geloven, maar de energie van Liefde zal onmiskenbaar zijn. Vertrouw op je gevoel. Zo zag ik op een avond
‘het’; ik was niet bang, maar slechts verbaasd. Ik deed m’n ogen dicht en toen weer open, maar het was
er nog. Dacht dat het een vreemde focus en fantasie van mijn brein was en sloot opnieuw mijn ogen. Op
hetzelfde moment verscheen er voor mijn ogen een stralend hart. Toen wist ik.
Er is zoveel hulp om ons heen, we hebben, denk ik, nauwelijks weet van al die hoger-dimensionale liefdevolle wezens van de Aarde en zelfs daar buiten die ons ondersteunen en willen helpen in onze helingsmissie. Vraag ze maar om ondersteuning en hulp bij het versterken van jouw innerlijke licht hier op
aarde. Geaarde spiritualiteit in je dagelijkse leven is het volgen van je hart en intuïtie en wat je een goed
gevoel geeft. In het contact met alles wat wij ontmoeten en wat ons energieveld binnenkomt, is ons gevoel het belangrijkste, of dat nou een mens is in onze omgeving of een hoger wezen. Doe nooit iets dat
tegen je gevoel in gaat, reik uit naar binnen, open je en vind hier wat je tot nu toe nog steeds buiten je1

zelf zocht. Je bent gekomen om jouw oorspronkelijke eenheid van Licht in jouw menselijke lichaam te integreren. Alles is ín jou.
En als je buiten bent, genietend van de ontluikende natuur, dichtbij huis of tijdens je vakantiereis waar
ter wereld ook, voel dan dat grote liefdesveld van Vader-Moeder-Leven dat alle materie manifesteert en
voortdurend voedt en inspireert. Zie met je ogen de schoonheid van wat je omringt en vóel vooral met al
je zintuigen de levensenergie en de onvoorwaardelijke goddelijke in- en uitademing in alles, inclusief
jouzelf. In wezen bestaat er geen afgescheidenheid. Er is slechts één verbindende Eenheid.
Zou het nu niet eens tijd worden om die gedachten en overtuigingen van afgescheidenheid in jezelf
voorgoed vaarwel te zeggen? De liefde en de vreugde die je dan in je hart voelt, heeft zijn bron in het
Hart van ‘Al-dat-Is’.
Lieve lezer, Ik wens jou een zomer van Lichtende Eenheid in je alles wie je BENt! Adem het in en uit… Ik
adem met je mee…
In eenheid,

©Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Ander Nieuws
Informatie en Beïnvloeding en Actuele Gebeurtenissen

Lezing door Janneke Monshouwer op dinsdag 2 mei 2017 om 19:30 uur in Zalencentrum Hingstman te
Zeijen.
Dagelijks staan we bloot aan beïnvloeding, ook
via het nieuws. Beïnvloeden is een soort betovering. Herkennen we dat als TV-kijker, krantlezer,
consument? En hoe zit het echt?

waarheid te vinden. Ieder puzzelstukje geeft meer
licht op een situatie en tenslotte blijkt vaak dat de
realiteit tegenovergesteld is aan wat ons is verteld.

Janneke meldt ons:
In 2014 publiceerde ik het eerste boek “ Ander
Nieuws, wat het Journaal niet uitzond.”, een basiswerk met nieuw gevonden feiten over het Westerse wereldnieuws, waaruit blijkt dat de situatie
vaak volslagen anders is dan ons verteld is en als
we denken. Dat is shockerend. De wereld op z’n
kop. Eén voorbeeld is: Als het nieuws sprak over
vredesmissies, bleek het in de praktijk te gaan om
oorlogvoering: in Afghanistan, Irak, Mali, enz.
Ik werkte ruim 30 jaar bij de Nederlandse omroep,
incl. het NOS Journaal. Dit boek is een neerslag
van zoeken naar antwoorden op vragen over wat
er werkelijk speelt in de wereld. Het is nu de tijd
van: ontmaskeren. Maskers af!
Hierbij ben ik zeer geholpen door boeken en artikelen van onafhankelijke, moedige, integere journalisten die schrijven over hun bevindingen. Helder is: het is voor iedereen een puzzel om de

Om ons als mens(heid) verder te
kunnen ontwikkelen is het van belang ons eigen zelfvertrouwen en
eigenwaarde te ontwikkelen, op
zoek naar wie we zijn, en dan ook
naar onze collectieve geschiedenis. Hoe meer puzzelstukjes we
hebben van de realiteit en alle shocks van nieuwe
inzichten goed verwerken, des te steviger staan
we met onze voeten op de grond. En hoe steviger
we op de grond staan, des te beter kunnen we
herkennen of een bericht klopt.
Janneke Monshouwer is lid van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten
Haar website is: www.andernieuws.eu
Zie ook: www.eennieuwewereld.eu
De lezing wordt aangevuld met songs, live gezongen door Nico Contini: www.nicocontini.nl

Verslagschrijver (m/v) gezocht
Veel lezers van onze Nieuwsbrieven waarderen de verslagen van de lezingen. We danken deze
verslagen aan de inzet van een groepje verslagschrijfsters die dit werk bij toerbeurt doen. Een van
de schrijfsters is helaas gestopt, dus de groep kan wel wat versterking gebruiken. Wie wil ons
helpen met het schrijven van die verslagen? U krijgt daarvoor een geluidsopname van de lezing,
zodat u er thuis rustig naar kunt luisteren en zo het verslag kunt maken. Het zal gaan om 2
verslagen per jaar (voorjaar en najaar).
Wilt u meedoen? Neem dan even contact op met Ruth, bijvoorbeeld tijdens een lezingavond. U
mag haar ook bellen op 0592-314290. Een mailtje sturen naar nieuwsbrief@innerlijk-besef.nl kan
ook.
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Boekenmarkt
De boekenmarkt die we tijdens de lezing op 4 april jl. hebben gehouden, heeft € 106,50 opgebracht. De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt naar Stichting Lindenhof van Marcel en
Marijke Messing.
De volgende boekenmarkt zal gehouden worden tijdens de lezing van 5 september a.s.
Heeft u spirituele boeken die u kwijt wilt? En wilt u daarmee het werk van Stichting Lindenhof
steunen? Dan kunt u die boeken inleveren bij Ruth tijdens een lezingavond. Graag wel voorzien
van een sticker met een prijs tussen € 1 en € 5.
Stichting Innerlijk Besef regelt de organisatie en de verkoop.
Niet verkochte boeken kunt u na afloop weer meenemen of achterlaten voor een volgende
verkoping.

Belangrijke ingelaste themadag op zaterdagmiddag 13 mei 2017
(Staat nog niet in de flyer vermeld.)

De Grote Transitie
Lezing door Maurits Prins
In deze lezing geeft Maurits allereerst inzicht over wat er nu werkelijk in deze wereld aan de hand
is en geeft hij antwoord op de vraag waarom systemen zo werken zoals ze werken.
Ook laat hij zien en legt hij uit hoe wij in deze materiële wereld terecht gekomen zijn
en wie de machthebbers in werkelijkheid zijn, wie er aan de knoppen draaien en
wie ze vertegenwoordigen.
In zijn voordracht onderbouwt hij dat niemand aan zijn persoonlijke transitie kan
ontkomen en legt hij het concept bloot, wat dit op basis van bewustwording inhoudt. Hij draagt praktische handreikingen aan, op welke wijze iemand zijn persoonlijke transitie het beste kan aangaan om in die grote transitie mee te kunnen gaan.
Hij vertelt wat we daarvoor zullen moeten doen, maar vooral ook wat we ervoor zullen moeten laten.
Onderdelen van de lezing:
Eerste uur
 Bewustwording
 Ontdekkingsreis
Tweede uur
 Zelfrealisatie
 Bevrijding
Derde uur
 Persoonlijke overwinning
 Medestrijder in het Licht
Na ieder uur is er ruimte voor het stellen van vragen

Wanneer: Zaterdag 13 mei 2017
Waar:
Zalencentrum Hingstman te Zeijen
Hoe laat: 13:30 – 17:30 uur
Entree:
€ 10 en voor donateurs € 8.
Deze bedragen zijn inclusief 1 consumptie
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De Aard van Buitenaardse werkelijkheden

Verslag van de lezing door Martijn van Staveren op dinsdag 4 april 2017 in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen.
Zoals altijd begint de lezing na het weg-ebben
van het geluid van de klankschaal. Martijn: “In de
kern verdwijnt een geluid, gevoel of een kleur
helemaal nooit. Het is slechts de waarnemer die
denkt dat iets weg is”. Waarneming is de rode
draad van deze avond.
Martijn is van kinds-af-aan een vrijspreker over
wat er in deze wereld aan de hand is. Er spelen
zich verschillende werkelijkheden af in ons
bewustzijn. Het is aan ons, de waarnemers, welke
werkelijkheid we willen zien en wat werkelijkheid
betekent.
Wat is waarheid? Mensen zijn er goed in om
elkaar te beleren. De doelstelling van Martijn is
verruiming van innerlijke vrijheid en dat delen met
andere mensen. Het gaat om het aanzetten van
resonantievelden in ons bewustzijn die voor hele
lange tijd uitgeschakeld staan. We kunnen andere
keuzes maken waardoor we meer kracht en meer
essentie in onszelf voelen.
Het is een tijd van grote veranderingen, van
chaos en verwarring. Een herzieningsfase op
aarde met ongekende mogelijkheden. Deze
herziening zal ook plaatsvinden op het gebied
van spiritualiteit. Misschien hebben we verwarring
nodig om anders naar onszelf te kijken. De
handvatten die we aangereikt kregen, zijn
dienstbaar tot het moment dat we verder willen
groeien. We zijn in de kern onsterfelijk bewustzijn.
Martijn vertelt over zijn ontmoetingen met
buitenaardse beschavingen. Er zijn ontelbare
hoeveelheden werelden, ontelbare universa. Er
gebeuren in dit universum bepaalde zaken die
absoluut te maken hebben met jouw rol op dit
moment op de aarde.
Ons fysieke bewustzijn is zo geprogrammeerd
dat we ons veel niet meer kunnen herinneren.
Datgene wat we ons wel kunnen herinneren
mogen we aan onderzoek onderwerpen.
Martijn spreekt over mooie en moeilijke
ontmoetingen met ‘negatieve’ en ‘positieve’
beschavingen. Let wel dat alles wat we een naam
geven, vanuit menselijke perceptie is en wat ons
lichaam kan interpreteren.
Van ons DNA staat 92% uit! Via ons hele visuele
veld dat onze hersenen ontvangen via de ooglens
komt slechts 0,005% binnen in een drie
dimensionaal beeld. En toch kunnen we elkaar
zien! Er is veel ruis op de lijn dat we niet kunnen
zien. Neurowetenschappen (kwantummechanica
en kwantumfysica) onderzoeken het gedeelte dat
‘uit’ staat. Nog sterker: dit onderzoek is al
afgerond! Krachten die deze technologie van het
menselijke lichaam doorgrond hebben, dicteren
ons innerlijk bewustzijn, zodat we ons
oorspronkelijke licht nèt niet aanraken.
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Als wij ons als mensen met elkaar af willen
stemmen in een wereld met vrede voor alle
mensen, kunnen we ons zelf daarin meenemen.
Het begint altijd bij jezelf, op het moment dat je
wakker wordt. Het neurologisch bewustzijn is de
toegangspoort tot het kosmisch bewustzijn.
Binnenkomen in je neurologisch bewustzijn en
dan verbinding maken met je kosmische zijn, is
de definitieve connectie.
We zijn op een moment op aarde beland waarop
contact met andere beschavingen letterlijk aan
het ontstaan is. Niet op de manier zoals de Ufogemeenschappen hier op aarde het voorstellen.
Het contact begint bij onszelf. Met het extreem
vermogen om te voelen maken we de weg vrij.
Martijn heeft herinneringen in zowel fysiek- als
kosmisch bewustzijn aan 5 verschillende
werelden die hij doorlopen heeft om te koppelen
aan dit hologram aarde. Dat was geen
eenvoudige weg. Mensen met een oorspronkelijk
licht in zichzelf werden eruit gehouden. Hier
ontstaat het eerste trauma in het menselijk
bewustzijn. Martijn heeft hier ervaring mee
opgedaan door contact met de oeroude
menselijke Umbraha-beschaving, waarin de
lichamen voor 100% aanstaan. Dat wil zeggen dat
het kosmische bewustzijn 100% operationeel is.
Ze hebben in hun lichtveld een krans met
resonantievelden. Ze spreken niet met woorden
maar met de kracht van creatie. Andere
menselijke beschavingen waar hij contact mee
heeft, zijn de Zeta-beschaving, (dienstbare
Humanoïde
wezens)
en
de
Sin-Shani
beschavingen (Aziatische wezens). Zij hebben
meer dan 8,5 miljard jaar geleden geprobeerd om
ons universum te voorzien van een krachtveld. Ze
zijn daarbij verstrikt geraakt in een universum
gecontroleerd door technologische wezens. Op
de achterkant van de maan zijn wrakstukken van
voertuigen van gevonden. Binnen 1,5 jaar zal
informatie hierover naar buiten komen. Martijn
vertelt over Ajura beschavingen die hetzelfde
hebben meegemaakt als de aardse beschaving
hier,
namelijk.
dat
deze
wereld
in
quarantainesituatie geplaatst is door Cyborgbeschavingen (in mooie menselijke vorm), die een
hack hebben gepleegd op de wezens op aarde in
hun neurologisch bewustzijn. Ze zijn zover
geëvolueerd dat ze geen ruimte-voertuigen nodig
hebben. Ze stemmen zich af met het innerlijk
bewustzijn met een trilling (een emotie). Zo
kunnen ze op elke plek contact maken met het
hologram van deze planeet. Ze zullen nooit
interventie plegen, omdat ze beseffen wat er zou
kunnen gebeuren als de mens in angst terecht
zou komen. Het angstveld is zo ingevoegd in ons
DNA dat alles wat onbekend is geclassificeerd
wordt als angst. Onze taak is om van die angst af

te komen. We kunnen een ander niet de schuld
geven van datgene wat reageert in ons, het zit in
ons eigen systeem. Stel dat angst niet bestaat,
maar dat angst onbegrepen scheppingskracht is
die niet begrepen wordt door je neurologische
systeem. Dit is één van de belangrijkste
ontdekkingen die de mens gaat meemaken.
Belangrijk is het opruimen van stoornissen in je
systeem die aangeleerd zijn of voort kunnen
komen uit genetische codering of op een andere
manier toegevoegd. Je wist het niet, maar
handelde er wel naar.

bandbreedte te houden. Tegelijkertijd gaan
politieke en economische structuren om. Ze zijn
gerelateerd aan elkaar. Van een oud paradigma
gaan we naar een nieuw paradigma.
We zijn geneigd om alles te classificeren in
positief en negatief waardoor we groot deel van
onszelf niet onderzoeken. Martijn heeft gemerkt
dat er onderwerpen zijn die angst oproepen bij
sommige mensen. Bij andere mensen gebeurt
juist het tegendeel. Er zijn veel verschillende
percepties. Hoe kan dit? Er kunnen zaken in
onszelf zijn die aangeraakt worden en die
aandacht behoeven. Zo komen we in een
kosmisch bewustzijn, niet vanuit de opgebouwde
persoonlijkheid en de persoonlijke spiritualiteit.
Het kosmisch bewustzijn kent geen classificatie.

Geboorte.
De geboorte is een compleet technologische
gebeurtenis en staat haaks op wat wij zien met
betrekking tot reïncarnatie. Op het moment van
de koppeling van het kosmisch bewustzijn aan
het holografische bewustzijn van dit universum
wordt allerlei informatie toegevoegd die je niet
hebt meegemaakt. Daar moet je tijdens je leven
op aarde vrij van zien te komen.
Martijn vertelt kort over de ontvoeringen die hij
meegemaakt heeft. Hij wist altijd van tevoren dat
het zou gebeuren door de spanning (een
krachtveld) die zich fysiek opbouwde. Hij kon met
zijn
elektromagnetisch
veld
elektrische
apparatuur uitschakelen en geeft hiermee aan dat
we heel krachtige zenders en ontvangers zijn
waar we veel meer mee kunnen doen dan dat we
op dit moment kunnen vermoeden. We kunnen
het sneller doen dan we durven dromen. De
kracht in ons om negativiteit op te lossen is net zo
groot en beschikbaar als de positieve kracht om
de harmonie en de vrede, de vreugde in onszelf
en in de wereld te vergroten. In eerste instantie in
onszelf en later met elkaar.
Albert
Einstein
deed
de
uitspraak:
“Voorstellingsvermogen is belangrijker dan
kennis”.(het
beïnvloedt
de
werkelijkheid).
Waarneming is de sleutel tot een groter
bewustzijn om in contact te komen met jezelf, met
geavanceerde
beschavingen
uit
andere
werelden. En het is de sleutel om oplossingen op
aarde te laten ontstaan. Bijvoorbeeld: als je met
10.000 mensen tegelijk vanuit dezelfde intentie
kijkt, dan wordt het thema waar je naar kijkt in
beweging gezet en kan het transformeren. Dat is
de kosmische wetgeving van de oorspronkelijke
mens. We hebben elkaar daarbij nodig, het is een
collectief element. We kunnen hiermee zelfs
interventie plegen op andere beschavingen. Dat
is gebeurd in andere tijden. We zijn scheppers!
We schrijven altijd zelf de uitkomst.
Er zijn op dit moment krachtige manipulatieve
groepen actief die gespecialiseerd zijn om het
menselijk bewustzijn te frustreren en te traineren.
En wij zijn erin gespecialiseerd om dat te
doorgronden door innerlijke waarneming zonder
oordeel. Dit is de gouden sleutel om terug te
kunnen keren naar die oorspronkelijke wereld.
Het blijkt dat veel spirituele programma’s actief
zijn, bedoeld om ons in een gekaderde

Waarneming:
We worden beheerst door de taal van het denken.
Waar zaken niet dienend zijn voor het kosmisch
bewustzijn is observatie nodig. Het is tijd dat de
mens opstaat en de bereidwilligheid vindt in
zichzelf om te kijken naar onderwerpen in deze
wereld waarbij we geneigd zijn om pijn en
boosheid
te
ervaren.
We
zijn
creatiewezens/bronwezens. Overal waar wij
kwamen, vond herziening plaats, in de vorm van
gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en openheid.
We zijn daar nog steeds toe in staat. We hebben
geleerd dat datgene dat we aandacht geven,
groeit. Dat is feitelijk onjuist. Daar waar
menselijke observatie niet aanwezig is, wordt
carte-blanche gegeven aan machten om de
energie van scheppende wezens te ondermijnen.
Wij mensen hebben vaak heel veel noodzaak
nodig om dingen te veranderen. De mens heeft
een soort passieve houding.
Martijn noemt Emoto, die aantoonde dat intenties
bepalend zijn voor de vorm van water (innerlijke
resonantie).
De oorspronkelijke mens is een expressie van alle
levende wezens in welke vorm dan ook, in welk
universum dan ook, van al die wezens bij elkaar
opgeteld, die emoties uitzendt. Mensen (het
Humanoïde ras) zijn al die frequenties bij elkaar
opgeteld, de bouwstenen van alle scheppende
wezens. Daarom is er zoveel interesse voor ons
mensen op aarde. Wij dragen deze bouwstenen
met een ongekende kracht van creatie, zonder
angst. In de kern zijn we uitgeëvolueerde wezens.
Er is iets gebeurd waardoor we dit vermogen zijn
kwijtgeraakt. Durf aan te nemen dat je alles al
weet. Dat je de essentie van de schepping in je
draagt.
Wij zijn in een andere tijd geraakt door een
artificiële macht die letterlijk een invasie heeft
uitgevoerd in de geometrie waarin we zijn
opgebouwd. Wat we hier op aarde aan het doen
zijn (transhumanisme), gebeurt in vele miljarden
beschavingen tegelijk. Daar is een collectief
intelligent bewustzijn uit ontstaan. Het Archontenbewustzijn; een super-technologisch, intellectueel
bewustzijn dat de geometrie van universa is
5

binnengedrongen. Vele werelden zijn ten onder
gegaan aan Archontische bewustzijnsvelden. De
mens op deze aarde is ook geïnvaseerd door dit
systeem. Dat is de strijd die we voeren tussen het
persoonlijke stuk en ons kosmische bewustzijn.
En dat is pittig!
Er is veel falsificatie en misleiding om ons bij dit
bewustzijn weg te houden. We ontwikkelen ons
wel als soort, maar dan wel binnen de
bandbreedte. Manipulatie in ons bewustzijn zit
veel dieper dan we op dit moment geloven
kunnen.
Diep van binnen weten we dat er iets niet klopt.
We voelen dat we in een megatransitie zitten en
dat dit groter en krachtiger wordt.
Martijn heeft intensief contact gehad met
Pleiadische mensen. Een van de redenen dat ze
naar de aarde komen, is om de mens de
boodschappen over te brengen van de kwantummechanische
wetgeving.
Dat
we
met
aandacht/observatie de wereld mooier kunnen
maken en herziening kunnen brengen. De
Pleiadiërs
geven
waarschuwingen
voor
interdimensionale infiltratie in het menselijk
bewustzijn. Een letterlijk verzoek van Pleiadiërs
aan ons, mensen, is om te onderzoeken wat onze
patronen zijn, hoe we liefde toepassen.
Er zijn ook andere, Humanoïde Reptiliaanse
wezens die fysiek op deze aarde leven. Daar
hoeven we niet bang voor te zijn. Deze wezens
doen er alles aan om onzichtbaar te blijven omdat
ze bang zijn voor onze waarneming.
Alles wat we zien, is opgeslagen in ons
bewustzijn als een elektromagnetisch veld. We
kunnen buiten onszelf niets veranderen, omdat
dat interventie is, maar wel kunnen we
waarnemen zonder oordeel. We hoeven iets
slechts eenmalig te zien of te voelen en het wordt
opgeslagen in de kronieken van het fysieke
lichaam en in de universele bibliotheek van de
schepping. Precies dat is wat er nodig is.
Er is verschil tussen gevoel en emotie. Gevoel is

niet zo interessant. Het gaat om de emoties. De
mens is het scheppende vermogen van haar
emotionele scheppingskracht kwijtgeraakt. Het
krachtveld van emotie (positief of negatief) is een
elektromagnetisch bewustzijn dat razendsnel
informatie overdraagt naar buiten. Dat is de
schepping! Van onze emoties wordt op dit
moment 99% uitgelegd als angst, 1% is de liefde,
de creatie.
Alleen door waarneming, niet door healing, niet
door een ingreep, een interventie, komen we
terug bij onze eigen creatie-kracht. Veel mensen
werken met krachten die erop uit zijn om het
eigen innerlijk scheppingspotentieel uit te laten
staan.
Wat is nodig om het tij te keren?
*Vrijuit gaan spreken.
*Bereidwillig zijn om te kijken naar jezelf en de
wereld.
*Durf en moed tonen.
*Inzage durven vragen in wat er is gebeurd in je
leven.
*Terugclaimen van eigen vermogens.
*Daadkrachtig zijn.
*Vermogens
herontwikkelen
en
krachten
bundelen.
We hebben geluisterd naar informatie achter de
woorden van Martijn, naar informatie in onszelf.
We zijn als universele wezens verbonden met
elkaar en we kunnen met elkaar de kracht
uitdragen!
Martijn verwees tijdens de lezing naar het boekje
van Robert Boerman. Robert heeft onderzoek
gedaan naar geometrie.
Zie voor de website: www.buitenaardscontact.nl

Bertie

Parel
Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.
Beoordeel je succes door in te zien
wat je moest opgeven om het te krijgen.
Respecteer je zelf,
respecteer anderen en
neem verantwoordelijkheid voor al je acties.
Breng iedere dag enige tijd alleen door.
Bedenk dat het niet krijgen van hetgeen je wilt,
soms een wonderlijk teken van geluk is.
Herinner dat stilte soms het beste antwoord is.

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

Spreker

Thema

2 mei

Janneke Monshouwer

Ander Nieuws, Informatie, Beïnvloeding en Actuele
Gebeurtenissen.

Za 13 mei
13.30-17.30

Maurits Prins

5 sept.

Saskia Bosman

De Grote Transitie.

Ingevoegde lezing.
De Pijnappelklier.

Donderdag!
Hans Stolp
5 okt.

De islam vanuit het perspectief van het esoterisch christendom.

Zo 22 okt,
14-16 uur

Willem de Ridder

Het sprookje Assepoester.

7 nov,

Willem Glaudemans

Het Zelf.

12 dec.

Bert Janssen

Hyper-intuïtie – tracking - remote viewing.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum ‘t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

6 mei
10.00-17.00

Pieter Pieterse en Boudewijn In-zicht naar buiten.
de Jong
Reserveren verplicht

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

www.in-zicht.nl.

E-mail:

post@in-zicht.nl.

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

Spreker

Thema

6 mei
11.00-17.00

Mini Symposium
“Bezoek uit de ruimte”.
Anton Teuben en Piet Smolders

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

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:
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stwijzer@stichting-wijzer.nl.

