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Nieuwsbrief nr. 8, november 2018
Lieve mensen,
“Je ziet het pas als je het door hebt”, zei Cruyff.
Maar hoe krijg je het door?
We blijven dingen tegenkomen in ons leven tot we ze begrijpen, tot we het doorleefd hebben en ons de
ervaring eigen gemaakt hebben. Dat is in het klein zo, kijk naar een kind zoals het leert lopen: eindeloos
herhaalt ze het staan en het vallen totdat ze het door heeft.
Dit zie je ook in de geneeskunst bij het “Hamers kompas”: ziektes komen terug, totdat je begrijpt hoe ze
zijn ontstaan, dan doorvoel je de pijn, je begrijpt hoe je lichaam je wilt helpen.
Je ziet het in de regressietherapie, bij één persoon, maar ook in familiepatronen. Alles herhaalt zich tot
we doorleven en doorvoelen.
De geschiedenis herhaalt zich ook.
Ik lees een boek van Bram Moerland over de Katharen. Ze zochten en vonden het Licht in zichzelf. Ze
gingen bij hun hart te rade bij hun beslissingen, vertrouwend op de godsvonk in zichzelf.
Ze werden allemaal verbrand en uitgeroeid.
Wat zien we nu? We worden massaal weggehouden bij onze intuïtie middels chemtrails, G5-straling,
HAARP en inentingen.
Onze antennes gericht op de niet-materiële wereld worden zo moedwillig verstoord.
Genees-wijzen die niet zijn geschoeid op de materialistische denkwijze worden publiekelijk gelyncht in
de media, zoals onze homeopaat uit Paterswolde.
De grondlegger van de Germaanse Geneeskunst Dr. Hamer, is uit zijn ambt gezet en verbannen naar
Noorwegen.
Dit is een herhaling van de geschiedenis, maar nu is het mondiaal. Het wordt steeds groter. Het is niet
meer de kerk in West-Europa die moord en brand schreeuwt, het is nu de wereldwijde media en een
(bijna) wereldwijd geldsysteem en een wereldwijde “terreur”-bestrijding geleid door enkelen, die ons in
de ban houden.
Ze proberen ons weg te houden bij onze kern: ons hart en onze intuïtie, gelukkig dragen we die veilig in
ons, maar ze zitten net iets dieper weg dan onze telefoon, waar we alles in kunnen opzoeken.
Het zijn hopeloze pogingen, want de materialistische wetenschap is ingehaald door de kwantum fysica.
De pillenindustrie wil het placebo-effect niet onderzoeken, omdat dan de werking van de geest, onze
goddelijke scheppingskracht, boven tafel komt.
Het zijn gevaarlijke pogingen om ons in de angst te houden. Met oorlog, geweld en valse vlag operaties
wordt weer gemoord en verbrand tot we het door hebben; tot we het zien.
Het lijkt wel een mondiale bevalling, waarin elk individu gedwongen wordt tot een keuze.
De Mayakalender is ten einde, de schepping is voorbij. Wij mensen zijn nu de scheppers geworden.
Gaan we in onze kracht staan? Heel veel mensen doen dat al: talloze initiatieven worden geboren:
Alternatieve geldstromen, zelfgenezing, overvloed wordt gedeeld, te veel om op te noemen… Oude
paradigma’s van schuld, tekorten, survival of the fittest, worden als onnatuurlijk herkend.
Samenwerking, liefde, plezier, overvloed en verdelen zijn in talloze nieuwe plannen te herkennen.
Laten we elkaar steunen met onze hartskracht.
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Wij zijn Goden; Scheppers, we maken een paradijs, net zoals kinderen leren lopen: gewoon doen en
blijven doen.
Vind je het nog lastig? Neem dan een voorbeeld aan kinderen: speel dat je God bent, gewoon doen, met
vallen en opstaan.

Ruth

Boekenmarkt
De boekenmarkt die we tijdens de lezing op 2 oktober jl. hebben gehouden, heeft €110,50 opgebracht.
De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt naar Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Messing.

Facebook
We zoeken nog steeds iemand die de Facebookpagina van Stichting Innerlijk Besef wil gaan bijhouden.
Lijkt het u leuk om dat voor onze stichting te gaan doen, neemt u dan a.u.b. contact op met een bestuurslid. U kunt ook een e-mailtje sturen naar info@innerlijk-besef.nl.

Wat je zou moeten weten over orgaandonatie

Lezing door Ger Lodewick en Maarten Oversier op dinsdag 6 november 2018 om 19.30 uur in Zaal
Hingstman te Zeijen.
Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen: Ger Lodewick informeert ons m.b.v. PowerPoint en video; Maarten Oversier legt vervolgens de focus
op mogelijke implicaties na het sterven.

Maarten heeft, als reïncarnatietherapeut, te maken gehad met mensen die een orgaan ontvingen en met de daarbij
optredende complicaties. De gestorvene blijkt zich niet of nauwelijks bewust te zijn dat hij/zij dood
is. De afwezigheid van zielsbesef,
overigens voor beide partijen, blijkt
dan de grote oorzaak van afstotingverschijnselen
te zijn. Het te vervangen orgaan draagt ook een
wezenlijk verhaal dat men dient te begrijpen alvorens dat orgaan wordt weggegooid.
Los van de ethische afwegingen, is er op deze
spirituele niveaus goed werk te verrichten.
Maarten is meermalen getuige geweest van behoorlijke verbetering nadat er zielsbesef kwam.
De inzichten die men hiermee heeft verworven,
maken de discussie over ‘wel of niet’ diepgaand
en meer gecompliceerd.

Ger heeft ruim 22 jaar onderzoek gedaan naar
orgaandonatie en heeft er regelmatig kritisch over gepubliceerd. Om
‘postmortale’ orgaandonor te zijn,
moet je hersendood verklaard worden en dan ben je plotseling een
‘beademd stoffelijk overschot’ (art.
14 van de wet op de orgaandonatie). De in Duitsland zeer bekende transplantatiechirurg Rudolf Pichlmayr zei vlak voor zijn dood
iets heel interessants: "Als we de samenleving

volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer."
Hoezo, wat is hier aan de hand en wat mogen wij
niet weten?

Nine-eleven, toch nog eens opschudden?
Verslag van de lezing door Peter Vereecke op dinsdag 2 oktober 2018 in Zalencentrum Hingstman
te Zeijen.
In de lezing geeft Peter toelichting op het occultesatanische aspect van 9/11 aan de hand van
symbolen, getallen, plaatsen, gebouwen, sterren
en goden.

Hij noemt 9/11 de moeder aller aanslagen. De
intelligenties die hierachter zitten zijn in wezen
satanisch en Luciferisch. Peter wil dat duidelijk
maken door ons door de bril van de Illuminatie te
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laten kijken. Het gaat over occulte kennis,
geheime en diepgaande kennis uit het verre
verleden, over onze fysieke en spirituele realiteit.
Deze kennis is mondeling overgedragen of
doorgegeven binnen geheime genootschappen.
Kennis is macht.
Bij occultisme spelen (vaak verborgen) symbolen
een grote rol. Een symbool of een code bevat
informatie, maar is vooral een energie. De
voornaamste stromingen om occulte kennis door
te geven zijn de Kabbala, de Tarot-kaarten en de
Vrijmetselarij.

Peter doet een awareness-test met ons. Hij laat
een filmpje zien met 2 basketbalteams.
En vraagt achteraf wat ons is getoond. Als we
geconcentreerd kijken met een bepaalde blik zien
we niet de als aap verklede mens.
9/11 Was vooral een occult ritueel, een grote
magische show, een show van al-macht. Alle
bovenverdiepingen van de hotels in de omgeving
waren volgeboekt!
Er zijn triljoenen verdiend aan 9/11.
De oorzaak, het initiatief, ligt in hogere sferen. Zo
boven zo beneden. Het hemelse weerspiegelt
zich in onze aardse realiteit.

Het symbool van de Kabbala is de
levensboom met 10 bollen op een
as met 2 zijzuilen.
Ieder systeem op aarde en in de
hemel kan geprojecteerd worden
op deze boom. Ook de mens met
2 zuilen: de mannelijke en
vrouwelijke energie.
Op de levensboom kun je ook de planeten zetten
met als centraal middelpunt de zon.

Een tekstregel uit de Bijbel, m.n. uit een brief van
Paulus aan de Efeziërs, is: “Onze strijd is niet
tegen mensen gericht, maar tegen
Hemelse vorsten, de machthebbers van de duisternis.” Het
initiatief ligt in de hogere sferen en
vertolkt zich hier. Het hemelse
weerspiegelt zich in onze aardse
realiteit. Dit is te zien op de eerste
kaart van de Tarot: de magiër.
Daar moeten we ons als mensen
voortdurend van bewust zijn.
De aanslag heeft te maken met een paar
megasymbolen. Het eerste symbool is in New
York te vinden. De wijk Manhattan, ooit ontdekt
door Henry Hudson in opdracht van de VOC. De
Manhattan indianen waren de oorspronkelijke
bewoners. In het logboek staat dat hij op 9/11 met
de stamhoofden, volgegoten met whisky,
afspraken maakte.
In de ondergrond liggen 20.000 lijken van
Afrikaanse slaven. Niet zover van de Twin Towers
is het gebouw van de Verenigde Naties. Tot in
1945 waren daar slachthuizen, de ‘killing floor’.
Tolstoi zei ooit dat zolang er slachthuizen bestaan
er ook oorlogen zullen zijn. Het een hangt samen
met het ander.

De Tarot kaarten: de grote reeks van 22 kaarten,
ook wel genoemd de Major Arkana. Een van de
kaarten is die met de passer en de winkelhaak,
het
symbool
van
de
Vrijmetselaars met wereldwijd 6
miljoen leden die ingewijd
worden in verschillende graden
(in totaal zijn er 33 graden).
We kunnen opklimmen tot aan
de centrale zuilen, bovenaan de
ster Sirius, die correspondeert
met de godin Isis.
Een belangrijk figuur is Toth / Hermus / Mercurius.
Hij is de begeleider van de zielen op het moment
van overlijden. Hij verbindt het hemelse met het
aardse en staat ook voor de magie en de
inwijding.
Essentieel in het occultisme is wat we doen met
de kennis. Kiezen we voor het goede of voor het
kwade, voor God of voor de duivel. In de muziek
spreekt men over ’I have been at the crossroads’.
Bob Dylan geeft in een interview aan dat hij
letterlijk benaderd is door een entiteit als de
duivel, dat hij een contract met allerlei voordelen
moest ondertekenen met zijn eigen bloed. Op
voorhand wist hij wat zijn lot zou zijn als hij zich
hieraan zou onttrekken.

De bouw van de Twin Towers heeft te maken met
imponeren en hoogmoed. Nog voor de eerste
spadesteek had men al beslist wanneer de
gebouwen naar beneden zouden komen, namelijk
op 9/11 2001, d.m.v. een groot spektakel. De
plannen werden al gemaakt in 1956. Op 5
augustus 1966 was de ceremonie van het leggen
van de eerste hoeksteen. Op 5 augustus 1968
was de eerste spadesteek. Beide keren op 5
augustus, dit had te maken met de opkomst van
Sirius. Het begin van een nieuw tijdperk. In 1968
beslist men om voor Amerika een nieuw
noodnummer te kiezen: 911. ‘Toevallig’ was de
bouwheer van de Twin Towers ook de eigenaar
van de telefonie- en telegrafiemaatschappij,
David Rockefeller. Gefotografeerd op deze plek
met zijn horloge op 9 voor 11.
Van 1968 tot 2001 is 33 jaar. Dit is in occulte
kringen het meester-getal. We hebben 33

Peter omschrijft de duivel als een spirituele
entiteit die werkelijk bestaat. Die in verschillende
tradities vele namen kan hebben zoals Satan en
Lucifer (de meester verleider, die het licht aan
biedt om de mens te bevrijden van slavernij). Op
dit moment lijkt Satan de meester te zijn van deze
wereld. Zie de financiële wereld, oorlogen,
economie, filmwereld, de media, het weer etc.
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ruggenwervels, Jezus heeft 33 jaar geleefd, enz.
Stanley Kubrick heeft verschillende hints
gegeven, zoals ‘Journey beyond the stars,’ 2001
is het jaar dat er iets zal gebeuren!

hogepriesteres met de 2 zuilen.
Deze 2 zuilen + de essentie (WTC
7) zijn symbolisch weggehaald.
Een aanslag op het Pentagon is
een aanslag op ons gevoel van
zekerheid. Als je macht over een
volk wilt hebben, kan dat het beste
bereikt worden door het bang te
maken.

Er is een firma, genaamd ‘Jericho,’ gespecialiseerd in het bouwen van overheidsgebouwen die
na verloop van een bepaalde tijd in elkaar
zakken. In de Bijbel staat over Jericho dat God de
opdracht gaf om 6 dagen rond de muren te gaan
met 7 ramshorens en met de ark (mogelijk een
energetisch wapen), en dat op de 7e dag te
beëindigen met luid geschreeuw: and the walls
came tumbling down.

In dezelfde mate was 9/11 een eresaluut aan the
beast 666, de peetvader van het satanisme,
Aleister Crowley. Zijn leven staat in het teken van
het verleggen van grenzen. Hij heeft in 3 dagen
een boek geschreven (gedicteerd door Aiwass)
met als basis essentie: “Doe wat je wilt.” De New
Age is volledig door hem bepaald. Volgens hem is
liefde altijd ondergeschikt aan de wil.
Crowley heeft zijn eigen genootschap, de zilveren
ster (AA) opgericht, afgeleid van de Vrijmetselarij.
Albert Pike was een van de belangrijkste
opvolgers van Crowley. Albert Pike (1809) was
een genie, de grootmeester van de vrijmetselarij,
een satanist van de eerste orde.

Het symbool van de militaire almacht is het
Pentagon in Washington (het centrum wordt
ground zero genoemd).
Het Pentagon ligt op de 77ste Meridiaan. 77 stemt
overeen met het begrip Oz, de steenbok, de geit,
de duivel.
Het is ook een Tarotkaart die gaat over vast
zitten, instinctmatig doen.
9/11 Is vooral een mind control operatie gericht
op ons bewustzijn als spiritueel mens.
Onderbewust zijn we daar op voorbereid in films,
reclame en cartoons. Niemand heeft dat
opgemerkt.

De symboliek van 11 september: o.a.:
* 11 september viel in het eerste jaar van een
nieuw millennium.
* New York is de 11e staat.
* De in gebruik name van het 1 dollar biljet met de
piramide.
* De eerste-steen-legging van het Pentagon.
* De dag dat vader Bush sprak over de noodzaak
van een nieuwe wereld orde.
* Het begin van het Nieuwjaar in de Egyptische
traditie.
* In de Joodse traditie de dag van verwarring en
dood, etc.
* Voor het occultisme betekent 9 het einde van
een reeks en 11 het begin.
* Het getal 9 staat voor het kwade in zijn meest
extreme vorm. (The Beatles hebben een nummer
met de titel ‘Number nine’).

Het beeld van een toren die in brand staat zit in
ons collectief onderbewustzijn. Het is in tweevoud
te zien op een Tarot kaart, het
symbool van het ego waarin je vast
kan zitten, maar ook waarin je je
veilig kan voelen.
Brandweermensen die betrokken
waren zeiden: ‘It was raining people’.
Fotograaf Richard Drew heeft de
foto gemaakt van ‘The Falling Man’.
Deze foto spreekt tot de verbeelding
omdat een Tarot kaart een afbeelding heeft van
iemand in exact dezelfde houding. De betekenis
is: afstand nemen van de goede oude tijd.

‘De Negende Cirkel’ is de naam die gegeven
wordt aan een internationaal netwerk van
pedoseksualiteit over heel de wereld waar men
zich bezig houdt met kindermisbruik, foltering en
offeren. Peter noemt het de grootste misdaad
tegen de mensheid, waar politie en justitie heel
weinig aan doen en de gelederen zich sluiten.

Werkelijk alle trucks zijn gebruikt, zoals
holografische projecties die zien, horen en
aanvoelen alsof het echt is (het invliegen van de
vliegtuigen?) Een aluminium vliegtuig kan
onmogelijk in een stalen kolos vliegen met deze
impact.
Het basis beginsel van mind control is het folteren
van de mens om deze een persoonlijkheid te
laten worden die je kunt programmeren. Het
principe van geweld gebruiken om iemand in een
soort shock te krijgen, waardoor iemand niet
meer evenwichtig denkt, is hier toegepast. De
oorlog van de nieuwe wereldorde is eigenlijk een
oorlog tegen de homo sapiens, die een spiritueel
Goddelijk wezen is.

Nog meer bijzonderheden:
* Een jaar na de aanslag viel de grote prijs van de
New Yorkse loterij op het getal 911.
* Er wordt gezegd dat op 11 september 1966 de
echte Paul McCartney gestorven is en vervangen
door een look-a-like. Er zijn vele aanwijzingen
voor gevonden, zoals te zien op het spiegelbeeld
van de LP-hoes van Sergeant Pepper.
* De Jezuïeten hebben de levensboom in hun
ringen gegraveerd staan. Twee keer een X en

Zoals ook te zien is op de Tarot kaart van de
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twee zuilen aan weerszijden: lX Xl (oftewel 9 en
11, en lijkt op de Twin Towers).
* Als je de lijnen van X X doortrekt en punten
verbindt, krijg je een hexagram met 6 zijden (666).

soldaat.
Een getal heeft een symbolische betekenis om de
ware essentie van het universum te kunnen
begrijpen. Pythagoras zei dit al.
Aleister Crowley associeert 11 met magie en zei:
“Het is mijn nummer”.
Magie is volgens hem de bekwaamheid en de
kennis om de dingen te veranderen in
overeenstemming met jouw wil.

Hoe staat het met de sterren?
In de astrologie springt 11 september er echt uit.
Twee planeten stonden tegenover elkaar:
Saturnus / de zwarte zon / de heer en meester
van de tijd, en Pluto die staat voor het doorgeven
van geheime kennis en verwoesting. Deze
planeten stonden in het huis van de Tweeling.
Tweeling staat voor dualiteit, communicatie of
gebrek daaraan, toegang tot hogere dimensies.
Conclusie: Zo boven zo beneden.

Heel de wereld heeft collectief gevoeld dat de
Twin Towers neer kwamen. De invloed van
bewustzijn op materie is gemeten, ook die dag.
Onbewust heeft het bewustzijn gepiekt op het
tijdstip van de inslagen, 3 pieken op 3 momenten
van inslagen.
Nine-eleven heeft ons samengebracht in angst,
maar heeft ook een opening gecreëerd voor
contact met hogere dimensies.

Als je de plaats van actie bekijkt, zie je 2 zuilen.
Occulte symbolen als de pijlers van een tempel
waar allerlei kennis in opgeslagen is. Zoals de
zuilen van Hermus (deze bevatten een bibliotheek
van Alexandrië met 500.000 boeken die
verdwenen zijn).
Het WTC7-gebouw is trapezoïdaal, als een
onvoltooide driehoek of piramide. In het
occultisme de ideale vorm om demonische
krachten op te roepen, op te slaan en op gepaste
tijden te gebruiken.
Het getal 7 doet denken aan het aantal ringen die
de gordel vormen rond Saturnus.(‘The Lord of the
Rings’).

Peter laat een fragment zien van een filmopname
van Bush op werkbezoek op een school in Florida
ten tijde van de inslagen. Ook dat bezoek staat
bol van de symboliek. Het thema van het
werkbezoek is leren lezen. Leren lezen is eigenlijk
een andere naam voor mind control, daar begin je
de geest mee te vormen. De woorden die de
kinderen op dat moment leren zijn: Ark, Baël, Owl,
Kaïn. Pain, Ra.
Peter vergelijkt de gebeurtenis met een zwartmagische eredienst. De tweede reeks woorden
die de kinderen na moeten zeggen zijn: Kite, Hit,
Steel, Plane, Dust. Een merkwaardige, magische
formule, Abracadabra (dat betekent: iets wat zich
realiseert door het uit te spreken).
Vervolgens nemen ze een boek om het verhaal
van het kleine bokje te lezen, dat eindigt met het
bokje als de grote held. Ook dit sprookje heeft
een diepe esoterische boodschap.
De dingen die Peter onder onze aandacht heeft
gebracht, bestaan, niet in onze geest maar in hun
geest.
Het is belangrijk dat we het licht laten schijnen als
we doorzien wat er werkelijk gebeurt, om ons vrij
te maken van de angst en de onwetendheid
waarin we gehouden worden. Dat we onze
waardigheid en waarheid kunnen hernemen.
Zo kan Peter toch besluiten met een positieve
boodschap.

Langs de Nijl was vroeger een tempel Heliopolis,
de stad van de zwarte zon (Saturnus). Deze stad
is qua structuur overgeheveld naar Rome met
centraal de obelisk en de 2 zuilen. Rome had
vroeger een ander naam: Saturnia, gebouwd op
de heuvel Vaticana (Vatice = verering en caan =
slang, duivel).
Op het plein van de grote moskee in Mekka staat
centraal een grote zwarte kubus, het huis van
Satan. Jaarlijks is daar een ceremonie waarbij
gelovigen zeven keer tegen de zon in rond de
kubus lopen.
Als je goed oplet, zie je overal de zwarte kubus
van Saturnus terug.
Vouw een kubus (6 keer een vierkant) open en je
krijgt een kruis.
Op de plattegrond van de binnenhof van het WTC
complex is in het midden een bol (The Sphere).
Van bovenaf gezien, ligt deze ‘Bullseye’ centraal:
het doelwit ofwel de roos. De bol is 7,6 meter
hoog, gemaakt in Beieren. In 1776 is de
broederschap van Saturnus opgericht ofwel de
Illuminatie.

Aanraders: van Coen Vermeeren ‘9/11 is gewoon
een complot ’, en van Judy Wood ‘Where Did the
Towers Go?’’.
Met authentieke documentatie als foto’s en video
heeft Judy, als materiaalkundige, alle aspecten
bestudeerd. Er is tijdens de aanslag een
onbekende technologie gebruikt die we niet
kennen, een dematerialisatietechniek waardoor
niets dan stof overblijft.
Een presentatie van dit boek is te zien op
YouTube.

Het Pentagon is gebouwd in een vijfhoek (Mars =
5 = oorlog) op een plaats genaamd Hell’s Bottom,
waar slaven woonden. Aan de voet van een
militair kerkhof waar 400.000 soldaten begraven
liggen. Zo ook het graf van de onbekende

Bertie
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Parel
Soms is de droom die uitkomt
een droom waarvan je niet wist
dat je hem had.

Alice Sebold (schrijfster)

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

Spreker

Thema

6 nov.

Ger Lodewick en Maarten
Oversier

Wat je zou moeten weten over orgaandonatie.

4 dec.

Roelof Tichelaar

De spiritualiteit van het geluk.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

https://innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

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

Spreker

Thema

Zo 4 nov.
13. -17.uur

In-zicht Ont-moet dag (van mensen voor mensen).

Do 15 nov.
10. -16.uur

Martijn & Asma

Themadag: De Universele taal van Verbondenheid.

21 nov.

Ivo Valkenburg

Economie als zichtbaar gemaakte liefde.

12 dec.

Manuela van der Knaap

Inzicht in je Wezensessentie (met behulp van kosmische
astrologie).

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

www.in-zicht.nl.

E-mail:

post@in-zicht.nl.

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

Spreker

Thema

13 nov.

Saskia Bosman

De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten.

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

