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Nieuwsbrief nr. 3, maart 2019
De ontmoeting
De ochtend is vol kracht,
messcherp omlijnde wolken drijven in volle harmonie
langs schaduwen van nacht.
Licht en donker in een uniek decor
tegen het oneindige blauw.
Ik loop achter de dijk
naast het leeggelopen wad over het onberoerde zand.
Ontelbare korreltjes slib zijn door een onzichtbare hand
neergevleid in de mooiste
“road - to - heaven!”
Bestraald door “broeder” zon
wordt een uniek samenspel tot leven gewekt
tussen slib, waterdruppeltjes en zonlicht.
Een unieke en ongekende glinstering
herschept een nieuw licht
zoals eens “in den beginne!”
En zoals eens “in den beginne”
wordt ook mijn oorsprong geraakt.
Als de snaren van mijn ziel worden beroerd,
komen de klanken.
Aarzelend begin ik te zingen:
“OM NAMO NARAYANAYA”
uit eerbied voor het goddelijke!
Deze eeuwenoude mantra
blijft zich in mij herhalen:
voller, krachtiger en bewuster.
De stilte is hoorbaar,
ruimte is grenzeloos
en in de unieke schittering worden ziel en zinnen één!
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Plotsklaps schrik ik “wakker”,
golven rollen over de “road – to - heaven”,
de wind strijkt door mijn haren
en de ontelbare slibdeeltjes
bewegen door het stromende water.
De ban gebroken: water wende!
Bedremmeld loop ik verder,
breng ik zingend mijn eerbied voor het goddelijke tot uiting.
Bewust in het hier en nu worden de golven hoger,
streelt de wind intenser
en zingt mijn ziel uitbundiger!
Alles komt tezamen
aan het einde van de pier en met witte koppen op de golven
en oneindig veel plezier
weet ik: amen, amen ,amen
het goddelijke en ik
wij zingen samen!
Verwonderd groet ik de 4 windstreken:
het noorden: ik accepteer alles,
het oosten: ik ben dankbaar,
het zuiden: ik laat los en stroom,
het westen: ik vertrouw op U!
Knielend in het zand
het ultieme gebed: “Het onze Vader!”
Ontstaan tijdens één van mijn vele wandelingen langs de havenpier van Delfzijl
tussen 1987-2008.
Johannes Meijer

Vrije wil of voorbestemming?
De oplossing van de Paradox van vrije wil en voorbestemming.
Lezing door Frans Langenkamp op dinsdag 5 maart 2019 om 19.30 uur in Zaal Hingstman te Zeijen.
Bestaat er zoiets als ware levensvrijheid? Bestaat
toeval? Is ons lot tot op zekere hoogte van tevoren bepaald? Ligt alles al vast, of kunnen wij met
onze vrije wil ons lot beïnvloeden? Kunnen wij
meester worden van ons lot?

door talloze natuurwetten. De eeuwige paradox
van vrijheid en voorbestemming kan nooit volledig begrepen worden in de gangbare waaktoestand van bewustzijn.
In deze lezing reikt Frans Langenkamp inzichten
aan waardoor we kunnen uitstijgen boven de alledaagse bewustzijnstoestand. Frans laat zien dat
de schijnbaar tegenstrijdige gezichtspunten van
vrije wil en voorbestemming elkaar in werkelijkheid aanvullen. Vrije wil en voorbestemming blijken twee kanten te zijn van dezelfde medaille die
leven heet. Alleen vanuit een kosmisch perspectief kunnen we het antwoord op de eeuwige pa-

Vroeg of laat loopt iedereen tegen dergelijke vragen aan. Een echt bevredigend antwoord treft
men gewoonlijk niet aan. Aan de ene kant voelen
en weten we dat we een vrije wil hebben. Aan de
andere kant is het duidelijk dat ons denken, voelen en handelen ook sterk bepaald worden door
erfelijkheid, opvoeding, sociaal-cultureel milieu en
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radox tussen vrije wil en voorbestemming begrijpen. In het licht van de wijsheid uit de Vedanta
worden we ons opnieuw bewust van de heelheid
van het leven en ervaren we persoonlijk de synthese van onze vrije wil en de kosmische voorbestemdheid der dingen. Inzicht in deze filosofische
kwestie levert een verruimde bewustzijnstoestand
op die ons ware levensvrijheid doet ervaren!

Nederlandse termen. Mijn aanpak van spiritualiteit
wordt doorgaans als heel verkwikkend ervaren,
omdat zij gebaseerd is op een Hollands gevoel
voor gezond verstand. In mijn filosofie is natuurlijkheid en authenticiteit het hoogst bereikbare. In
mijn lezingen, workshops, presentaties streef ik
maar één doel na: mijn toehoorders te bevestigen
in hun ware aard. Ik ben ervan overtuigd dat
wanneer wij mensen onszelf kunnen zijn in alle
omstandigheden, dat onze persoonlijkheid zich
dan kenmerkt door eenvoud, universaliteit, liefde,
geluk, creativiteit, vrijheid, wijsheid en een gevoel
voor humor.”

Frans Langenkamp schrijft
over zichzelf o.a. het volgende:
“Mijn essentie is identiek
aan jouw essentie. In wezen zijn wij één. In poëtische termen kan mijn (en
jouw) essentie beschreven worden als een oceaan van Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Deze
eeuwige en onbegrensde oceaan van gelukzaligheid nam op 22 januari 1953 te Nijmegen een
menselijke vorm aan, door te verschijnen als
mensenkind. Deze tijdelijke uitdrukking van het
eeuwige en kosmische Bewuste Zijn kreeg een
naamplaatje toegevoegd door zijn aardse ouders:
'Frans Langenkamp'. Hoewel deze persoonlijkheid bij zijn geboorte zijn ware aard volledig had
vergeten, legde hij op jonge leeftijd een grote belangstelling aan de dag voor zijn eigen essentie,
zijn oorsprong en zijn ware aard. Wanneer ik in
het vervolg in de eerste persoon schrijf, heb ik
het over mijn relatieve verschijningsvorm, mijn
persoonlijkheid.

Frans Langenkamp studeerde culturele en sociale antropologie aan de universiteit van Nijmegen.
Hij was toen al geïnteresseerd in de wijsheid uit
het oude India en specialiseerde zich in vergelijkende godsdienstwetenschappen. Na zijn studie
is hij zich meer en meer gaan verdiepen in de vedische astrologie en in de Vedanta, de filosofie
die de eenheid in alle verscheidenheid onderwijst.
Om kennis en inzicht te vergaren verbleef hij jarenlang in het buitenland. Momenteel woont Frans
Langenkamp in Lelystad waar hij een bedrijf heeft
opgericht onder de naam Universal Vision Consultancy. Een deel van het jaar vertoeft hij bij zijn
geliefde Gabriële in Duitsland. Frans Langenkamp geeft lezingen en workshops, schrijft boeken en geeft individuele adviezen in zelfrealisatie
en levensloopbegeleiding.
De Nederlandstalige website van Frans Langekamp is www.selfrealisation.net.

Mijn sterke kant vind ik zelf dat ik de oude vedische wijsheid heb weten te vertalen in alledaagse

Boekenmarkt
Tijdens de lezingavond op 2 april 2019 organiseren wij weer een boekenmarkt ten bate van de Stichting
Lindenhof van Marcel en Marijke Messing. Wilt u het werk van die stichting steunen met de opbrengst
van uw spiritueel-esoterische boeken die u ‘uit’ heeft? Dan kunt u die boeken (geen tijdschriften) op de
volgende manier te koop aanbieden:
 U kunt de boeken inleveren vooraf aan de lezingavond.
 Op ieder boek plakt u een stickertje 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.

Parel
Wanneer we handelen in de harmonie der dingen,
ontmoeten we de minste weerstand.

Tao Meng
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De val van de Cabal

Themamiddag met Janet Ossebaard op zondag 28 april 2019 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Deze allernieuwste presentatie van Janet Ossebaard gaat over de spectaculaire ontwikkelingen die
momenteel gaande zijn en waarover je niets hoort in het reguliere nieuws. Achter de schermen van de
‘gewone’ politiek vindt momenteel iets totaal nieuws, groots en transformerends plaats. Dat de wereld
geregeerd wordt door zogenaamde ‘schaduwregeringen’ (Cabal of Illuminati) is bij veel mensen wel bekend, maar wie hierbinnen de hoofdrollen spelen is minder bekend.
Janet Ossebaard komt met informatie over de laatste stand van zaken wat betreft de Cabal en heeft
aangegeven met onderbouwing en bewijzen te zullen komen. Ze wil informatie met
handvatten geven zodat mensen niet in de angst schieten als de waarheid in de
openbaarheid komt, maar er al over gehoord hebben en weten hoe ze hiermee om
moeten gaan. De nadruk ligt op ‘selfempowerment’ en ze wil de mensen naar huis laten gaan met de boodschap dat het belangrijk is om vanuit liefde te blijven kijken en
een open hart te houden.
De boodschap is er wederom één van hoop, zoals we ook van Janet gewend zijn. Dit
verhaal gaat niet alleen over het einde van de Cabal, maar ook over het einde van een oud tijdperk, het
einde van onderdrukking, het begin van het duizendjarig vredesrijk, het begin van de Great Awakening,
het Grote Ontwaken van de mensheid, waarover in alle bronteksten is geschreven. Volgens Janet is dit
de meest hoopvolle lezing die ze ooit heeft gehouden.

Janets website is: http://www.graancirkelsite.nl.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk!
Doet u dat bij voorkeur online via het formulier op de website. Eventueel kunt u (een kopie van) het aanmeldingsformulier gebruiken, dat u elders in deze Nieuwsbrief vindt.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Entree:

Zondag 28 april 2019
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
13:00 tot 17:00 uur. (ontvangst vanaf 12:00 uur)
€ 15,-- per persoon; donateurs Innerlijk Besef € 10,--.
Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.
Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.

UFO disclosure

Verslag van de lezing door Janet Ossebaard op 5 februari 2019 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Disclosure betekent openheid van zaken: alle
kaarten worden open op tafel gelegd. Geen geheimen en geen verborgen agenda’s meer. Zeker
in de laatste decennia is veel informatie die betrekking heeft op Ufo’s en ook op mogelijkheden
voor vrij beschikbare energie in de doofpot gestopt. Het zijn actuele onderwerpen omdat er
momenteel heel erg veel op dit gebied gebeurt.
Zo kwam er op 13 november 2018 via het NOS
journaal een melding over Ufo’s die gespot waren
voor de Ierse kust en waar de Ierse luchtvaartautoriteit nu onderzoek naar doet. Enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat zo’n gebeurtenis
via het journaal in de openbaarheid werd gebracht. Nog in diezelfde maand was er opnieuw
een belangwekkende mededeling: China is bezig
een kunstmatige zon te bouwen die temperaturen
tot wel 100 miljoen graden Celsius kan bereiken.
De technieken zijn tegenwoordig al zo geavanceerd dat deze extreem hoge temperaturen bereikt kunnen worden. Er gaan geruchten dat ze

deze technologie willen gebruiken om in de holle
ruimtes binnenin de aarde – mocht dat in de toekomst nodig zijn – mensen te kunnen onderbrengen die dan behoefte hebben aan zonlicht. Op
het internet zijn meerdere theorieën te vinden
over De Holle Aarde (Agartha) en het gegeven
dat de binnenaarde bewoond zou zijn.

Oumuamua
Ook in de NRC is er in november 2018 een interessante publicatie: “Is Oumuamua door Buitenaardsen gestuurd?” Voor wie niet weet wat dit is:
het is een vreemd, langwerpig object, kilometers
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lang en enkele maanden eerder is het de aarde
gepasseerd. Oumuamua is een begrip uit Hawaï
en betekent letterlijk: “Boodschapper van Elders”.
Aanvankelijk werd het weggezet als gewoon een
rots of ‘space debris’ (ruimtepuin). De inmiddels
overleden astrofysicus Stephen Hawking beweerde dat het met een snelheid van 200.000 mijl
per uur door het heelal bewoog en dat het wel
degelijk een buitenaards space ship zou kunnen
zijn. Er waren ook wetenschappers die beweerden dat het een space craft uit de oudheid zou
kunnen zijn. Verbazingwekkend dat dit gewoon in
de ‘main stream media’ gepubliceerd werd. Tot
voor enkele jaren zou er niets over gepubliceerd
zijn of zou het worden weggelachen. Er volgden
speculaties over onder meer het uiterlijk. Het mogelijke ruimtevoertuig zag er namelijk heel verweerd uit en zou dus beslist uit de oudheid kunnen stammen. Zelfs wetenschappers van Harvard
University vermoeden dat Oumuamua wel eens
een buitenaards ruimteschip is. Heel bijzonder
nieuws.

van de maan als die heel helder is en dan vooral
ook van de rand van de maan. Kijk of je met fotoshop iets aan de kleuren kunt doen, zodat je meer
op het beeld kan zien dan dat je met het blote
oog kunt waarnemen. Filter de donkere nachtlucht weg, ga inzoomen of koop een telescoop!
Ook bepaalde lichtverschijnselen of vreemd gevormde wolkenformaties (‘cloudships’) zijn zeker
de moeite waard om te fotograferen en uit te vergroten. Een cameralens ziet veel meer dan het
menselijk oog!
Er zijn ook observaties van Ufo’s bij vulkanen en
tijdens vulkaanuitbarstingen. In Mexico zijn waarnemingen bij de caldera (komvormige krater van
een vulkaan), bijvoorbeeld bij de Popocatepetl,
waar Ufo’s gezien zijn die er omheen vliegen. Er
worden soms complete vloten van luchtschepen
gezien die in formatie vliegen. Wereldwijd zijn er
duizenden foto’s en ook bewegende beelden die
Ufo’s laten zien, op allerlei locaties en in vele
vormen. Vroeger werd alles in de doofpot gestopt, er heerste een cultuur van zaken belachelijk maken en verhalen over groene Marsmannetjes. Er werden zelfs bedreigingen geuit aan
beroepsbeoefenaars om hun observaties geheim
te houden. Gearchiveerde bewijsmaterialen werden diep weggestopt onder het kopje “Top Secret”.
Een Ufo komt vaak geruisloos over, het wordt dan
ineens doodstil, het lijkt op zo’n moment alsof er
een stolp over de aarde ligt. Geluiden vallen voor
enkele seconden weg, alle zicht verdwijnt, lichten
van bijvoorbeeld langsrijdende auto’s ook.
In Mexico zijn observaties gedaan door Carlos
Diaz, een ‘contactee’. Dat is een persoon die beweert contact te hebben gehad met buitenaardsen. Hij zou al heel vaak Ufo’s hebben gezien. Als
hij ging wandelen met zijn hond en deze begon
zomaar te blaffen, dacht hij al: “Oh, daar heb je ze
weer”. Veel mensen in Mexico schijnen het mee te
maken, het is daar vrij normaal. In Mexico zijn
zelfs een soort van Ufo highways, waarvan beweerd wordt dat er een intensief heen- en weergevlieg is van ruimtetuigen. In het noordwesten
van Mexico zijn ooggetuigen die complete armada’s van buitenaardse schepen hebben zien
overkomen, soms het gehele luchtruim vullend.
Soms zijn er atmosferische distorsies, mistflarden,
hittetrillingen en ook dan zijn er getuigen van
vreemde, niet-aardse verschijnselen, shapeshifters, crafts die andere dimensies induiken,
plotseling verdwijnen of opduiken. Ook objecten
in de vorm van zeppelins, cilinder- of sigaarvormen zijn gedocumenteerd.

Tijdens de lezing komen er heel veel voorbeelden
langs van Ufo’s die op verschillende plaatsen in
de wereld gezien zijn. Er zijn ook een aantal mensen in de zaal die wel eens een Ufo hebben gezien. De voorbeelden die we op beeld te zien krijgen, zijn volgens Janet Ossebaard gedocumenteerd door overheden, piloten en officiële instanties. Ze zouden zijn geverifieerd, een aantal zelfs
bevestigd door de T.U. Delft en veel van de getoonde beelden zouden authentiek zijn verklaard.
Het beeldmateriaal van Ufo ‘sightings’ uit de jaren
’80 die bewaard zijn gebleven, konden in die tijd
nog niet echt worden gefotoshopt. De snelheden
van de Ufo’s die gezien zijn, zijn gigantisch. De
hoeken waarmee ze van richting veranderen, zijn
niet door conventionele vliegtuigen na te doen.
Ook zijn er veel gespotte verschijnselen van plotseling opduiken en in een splitsecond weer verdwijnen. Er zijn zelfs ‘crafts’ gezien die de oceaan
induiken of met een duizelingwekkende vaart
vanuit het zeewater recht omhoog de lucht inschieten. “Onderwaterufo’s” worden ze genoemd,
vaak verschijnen of verdwijnen ze in de oceanen
en ze zijn zelfs gespot hier bij ons in het IJsselmeer! Het IJsselmeer is volgens Janet Ossebaard
een hotspot voor Ufo waarnemingen.
Veel sightings zijn gedaan door getrainde ooggetuigen: politieagenten, mensen van de marine of
de luchtvaart. Het zijn professionals die in staat
zijn afstanden goed in te schatten, groottes van
voorwerpen en snelheden in te schatten en mensen die toegang hebben tot en getraind zijn in het
interpreteren van radarbeelden. Ga tijdens een
vliegreis ook altijd bij het raam zitten. Maak foto’s
van de wolken en kijk of je vreemde lichtverschijnselen ziet. Kijk überhaupt vaker omhoog,
ook naar de sterren en zorg dat je niet voortdurend met je neus op je mobieltje zit. Maak foto’s

Er zijn meerdere hotspots op aarde met verhoogde Ufo-activiteit: Mexico, Utah, Nevada, Spanje,
Egypte, Syrië, Zuid-Engeland, zeker het graafschap Wiltshire met zijn vele graancirkels, Hessdalen en Trondheim in Noorwegen en ook bij
Røros: vreemde lichtverschijnselen in de omge5

ving van dit oude mijnstadje, ook de Col de Vence
vlakbij Nice, in Zuid Frankrijk. In dit gebied van de
Col de Vence is een portal met grote activiteit: er
zijn veel ooggetuigen die vreemd gevormde
luchtschepen en andere onverklaarbare verschijnselen zien en vreemde geluiden horen.
Kijk ook filmpjes op YouTube met Elon Musk en
de Alien/Ufo/Space Acts. In Zwitserland spreekt
Billy Meier over zijn ontmoetingen met aliens. Hij
zegt contact te hebben met Pleiadische lichtschepen. De opnamen zijn onderzocht en vooralsnog authentiek bevonden. Tegenwoordig kun
je op pixelniveau namelijk vrij goed herkennen of
er is gefotoshopt.

(zware metalen kunnen onder andere Alzheimer
veroorzaken) of zelfs de bevolking te decimeren.
Er zijn ook vragen gerezen over de beelden van
maanlandingen. Is dat allemaal nu echt gebeurd
of is het stiekem ergens in een studio in scène
gezet? De maanlandingen zijn waarschijnlijk echt,
maar er zou wel een timelaps van een paar seconden zijn om de beelden er uit te filteren die
niet aan het publiek getoond zouden worden,
waar mogelijk buitenaardsen met hun voertuigen
op te zien zouden kunnen zijn. Een citaat van de
bekende astronaut Neil Armstrong is bijvoorbeeld: “They are watching us from the crater’s
edge”.
Op onbewerkte foto’s van het maanlandschap die
Janet Ossebaard toont, zijn Ufo’s en andere
structuren te zien: bouwwerken, koepels, hangars
en meerdere vreemdsoortige structuren. Volgens
Bob Dean, een hoge functionaris in het leger van
de V.S., heeft de NASA zo’n 40 filmrolletjes gewist
met duizenden foto’s van de Apollomissie waarop
aliens en/of Ufo’s zouden staan. Donna Hare,
werkzaam bij de NASA, had de speciale taak om
gebouwen en structuren, of vreemde lichtverschijnselen in de atmosfeer weg te fotoshoppen,
kortom, alles waarvan men vond dat het beter
was dat het publiek ze niet te zien kreeg. Er zijn
structuren van gebouwen, wegen, piramidevormige gebouwen, hoge kubusvormige bouwsels,
wolkenkrabbers en tunnelstelsels. Denk bijvoorbeeld ook aan ‘Het Gezicht’ op Mars. Ook beelden van Mars die Janet Ossebaard laat zien, tonen structuren die lijken op gebouwen, piramides,
alsof er hele steden zijn geweest. Op Phobos, één
van de manen van Mars zou zelfs een monoliet
staan volgens astronaut Buzz Aldrin. Bij verschillende ruimtereizen en rondom het International
Space Station zijn volgens meerdere astronauten
meevliegende Ufo’s gezien.

Ufo gespot door
Billy Meier

Ufo’s in
vormen

vele

Veel mensen zijn zo druk bezig in hun wereldje
van geld verdienen, drukke banen, uitgaan, hypotheken, enzovoorts dat zij totaal niet open staan
voor dit soort verschijnselen. Overigens is het niet
iets om bang voor te zijn. De consensus is dat
Ufo’s met vreedzame bedoelingen komen en dat
er een goed, positief gevoel heerst. Het vermoeden dat de meeste buitenaardsen vreedzaam zijn
wordt mede ingegeven door het idee dat mochten
ze al kwaad in de zin hebben, dan was de mensheid er al lang niet meer geweest.
Ten tijde van de Koude Oorlog zijn er Ufo’s gesignaleerd die boven militaire opslagplaatsen cirkelden, met name op locaties waar nucleaire wapens lagen opgeslagen om kernkoppen onklaar
te maken met ‘laserbeams’. De opperbevelhebbers ter plekke hadden uiteraard een geheimhoudingsplicht maar een aantal geven, nu ze gepensioneerd zijn, overal ter wereld lezingen over
hun bevindingen. “Wij verloren 20 kernkoppen
binnen een kwartier.” Ook bij rampen met kerncentrales als Tsjernobyl en Fukushima is de radioactieve fall-out waarschijnlijk zo’n 60% minder
als verwacht kon worden dankzij ingrijpen door
buitenaardsen. Er zijn meerdere foto’s die getuigen van ruimteschepen boven kerncentrales. Ook
zouden ruimteschepen de impact van chemtrails
proberen te beperken. Chemtrails bevatten sporen van barium, aluminium, cadmium en titanium
die enorm schadelijk voor ons zijn en zouden
worden ingezet om de bevolking ziek te maken

Structuren op de maan

Gezicht op Mars
Een onderdeel van NASA is het Secret Space
Program (SSP). Enkele klokkenluiders (inmiddels
ondergedoken) beweren dat er nu al technieken
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zijn die ons in staat stellen sneller dan het licht te
kunnen reizen. Einstein en Wolfgang Pauli, een
kwantumfysicus hadden discussies over ‘wormholes’ en het kunnen buigen van de lichtsnelheid
door zwaartekracht, waarmee de deur open staat
voor ruimtereizen. Lees ook Fred Alan Wolf met
publicaties over tijdlijnen: lineaire tijd bestaat niet,
wel circulaire tijd. Lees ook de boeken van Erich
von Däniken, hij schreef onder andere “Waren de
Goden Kosmonauten?” Tot zijn grote spijt heeft
hij zelf nooit een Ufo gezien.
Er zijn ook beweringen dat aan de achterkant van
de maan, de kant die altijd van de aarde is afgewend, buitenaardse beschavingen vreedzaam
naast elkaar leven, waaronder de ‘Reptilians’ en
de ‘Pleiadians’. Er zou daar sprake kunnen zijn
van een soort neutraal terrein, een zone waarin
geldt “niet aanvallen”.
Er zijn ooggetuigen die filmopnames hebben gemaakt van Ufo’s die in Zuid-Engeland over een
camping vliegen. Sommige heel klein, als een
soort drones. Het bijzondere is, dat ze plotseling
kunnen stilhangen en dat ze volkomen geruisloos
zijn. Vliegtuigen hangen niet stil en maken geen
scherpe hoeken. Er zijn signalen vanuit Doetinchem (oktober 2018), Gieten, Assen, Sneek (Ufo’s
in organische vormen). Kortom, op veel plaatsen
in Nederland worden niet te identificeren objecten waargenomen en vastgelegd, ook gewoon in
de weilanden tussen de koeien… John Lenard
Walson is amateur astronoom en astro-fotograaf
die vele foto’s heeft gemaakt van enorme moederschepen, vloten van Ufo’s en lichtschepen, kilometers lang. Lees ook maar eens “Buitenaardse
Beschavingen” van Stefan Den Aerde.

Petrogliefen van ruimteschepen in de piramide
van Gizeh.
- Een groot deel van de teksten uit de heilige Geschriften zou heel anders gelezen moeten worden. Er waren ooit meerdere goden, er woonden
in de oude tijden reuzen op aarde;
- De meeste belastingen zouden gemakkelijk
kunnen worden afgeschaft; is er wel een klimaatcrisis? Ook op andere planeten zouden ijskappen smelten, is er misschien gewoon sprake
van een golfbeweging?
Janet Ossebaard is er achter gekomen dat op de
Zuidpool wetenschappelijke onderzoekers momenteel worden weggestuurd van hun onderzoeksstations. In 1952 is er echter wereldwijd
door een aantal landen een verdrag ondertekend
dat de Zuidpool neutraal terrein is. Het verdrag
stelt de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek
vast en verbiedt militaire activiteit op het continent. Op de Zuidpool zou zeer recent een enorme
scheur in het ijs zijn ontstaan, waardoor een gigantisch grote ijsplaat is afgebroken. Waarschijnlijk is er iets heel anders aan de hand. Men vermoedt dat onder het ijs op de Zuidpoolkap enorme ruimteschepen ingevroren zijn met mogelijk
nog inzittenden aan boord. Met enorme hittekanonnen zou het ijs gesmolten worden om deze
ruimteschepen bloot te kunnen leggen. Er zouden
fossielen, piramidestructuren en gebouwen zijn
ontdekt van zogenoemde primitieve beschavingen. Buzz Aldrin was daar ter plekke en is afgevoerd met een hartaanval. Hij zou gezegd hebben: “It is evil what they are doing there, pure
evil”.

Waarom wordt dit alles geheim gehouden:
- Voorkomen van het uitbreken van paniek onder
de bevolking;
- Voor de meeste mensen is het een doodeng
idee dat er in de ruimte andere beschavingen
zouden kunnen zijn, er is angst voor aanvallen
door aliens, het zet het wereldbeeld van mensen
compleet op zijn kop;
- Mensen zouden weleens heel boos op de regering kunnen worden omdat ze jarenlang zijn
voorgelogen, zeker in de V.S. waar er miljarden
aan belastinggeld aan ruimteonderzoek is besteed zonder eerlijke verslaggeving;
- Er is geen openheid van zaken over het niet
meer nodig hebben van fossiele brandstoffen,
over niet vervuilende en goedkopere brandstofsystemen, over voortbeweging via bewustzijn en
gedachtenkracht, over wormholes; het hele milieuvraagstuk zou in no-time niet meer aan de orde zijn als er volop vrije energie is. Is de hele
klimaatcrisis wellicht een hoax?
- Ook bij de gevestigde religies zal er heel veel
op de schop gaan, er zijn prehistorische petrogliefen van ruimteschepen en helikopters,
bijvoorbeeld in de oude piramides in Egypte en
bij de Aboriginals.

Buitenaardsen op Aarde
SSP, het Secret Space Program van de NASA, is
al lichtjaren vooruit met zijn technieken van interstellair en interdimensionaal reizen, ruimte-buigen
en bijvoorbeeld antizwaartekrachttechnieken.
Ook zijn ze al heel ver met het bouwen en namaken van Ufo’s. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Stealth’
die niet door een radar gedetecteerd wordt. Veel
waarnemingen lijken Ufo’s te zijn, maar zouden
dus ook heel goed ‘man made’ kunnen zijn: zogenaamd ‘geback-engineerd’. Neergestorte Ufo’s
die uit elkaar gehaald zijn en die door de NASA
en militaire machthebbers worden nagebouwd.
Kijk bijvoorbeeld op de website van Area 51 in
Nevada, een geheim complex, dan kun je daar
veel Ufo waarnemingen doen, die buitenaards zijn
maar zeker ook deels aards.
In Chili, in de Atacama woestijn is een skelet van
een alien gevonden, slechts 30 centimeter lang.
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Het is een goed gedocumenteerd geval, door een
team van wetenschappers onderzocht en 100%
authentiek bevonden. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt, CAT-scans en er is DNA onderzoek gedaan. Er blijkt veel overeenkomst te zijn met menselijk DNA en het is beslist geen foetus. Uit weefselonderzoek blijkt dat de alien een aantal jaren
heeft geleefd

Ook in Utah zijn dit soort vondsten gedaan, als
ook in Tibet en in Armenië. In Paracas is nog
maar 5% van het gebied opgegraven. Ook zouden er reuzen opgegraven zijn met een lengte
van 3 tot wel 24 meter met enorm grote schedels.
Dit alles is volgens Janet Ossebaard allemaal
goed gedocumenteerd, ook al zou het Smithsonian Instituut in Washington het merendeel van dit
soort vondsten geconfisqueerd en vernietigd of
opgeslagen en ontoegankelijk hebben gemaakt
voor het grote publiek.
Als je naar Star Wars, The Matrix en andere science fictionfilms kijkt dan is het handig om te weten dat iedereen die contact heeft gehad met buitenaardsen, tekeningen (of foto’s, indien aanwezig) levert aan Hollywood. SF films met hun ET figuren zijn gebaseerd op echte waarnemingen om
het publiek alvast aan het idee te laten wennen,
zodat er geen massa hysterie ontstaat, mochten
er in de toekomst aliens op aarde landen.

Alien mummie
uit de Atacama woestijn

Langgerekte schedels,
Paracas

Close encounters en ontmoetingen

Ook in Peru, bij Paracas, is een heel interessant
gebied met veel bijzondere vondsten. Vanaf 2017
zijn er aliens gevonden in een ondergrondse
ruimte, veel alien mummies hebben een humanoide vorm, alleen hebben ze 3 lange, dunne vingers, een langgerekte schedel en grote oogkassen. Ook de tenen zijn lang, als klauwen, de huid
is bedekt met schubben. Door de droge woestijnlucht zijn ze perfect geconserveerd. Ook organen
als hart, longen, maag en hersenen zijn intact en
kunnen goed worden onderzocht. Een alien die
‘Maria’ is genoemd, leefde rond het jaar 249, volgens koolstofdatering. Andere hebben ribben in
slangachtige vorm.

Lichtwezens zoeken alleen contact als ze merken
dat de mensen niet in paniek schieten, ze zijn
vredevol en liefhebbend. Er is ook een link tussen
Ufo’s, licht-energieën en het ontstaan van graancirkels. De boodschappen in de graancirkels
worden steeds complexer en zijn beslist niet ‘man
made’. Ook hier voelt de energie positief en vredig. Kijk op internet bijvoorbeeld ook eens naar
Dr. Carol Rosin, zij is manager bij de NASA en
heeft gewerkt onder Werner von Braun (W.O. II)
aan het Project “Paperclip”. Zij waarschuwt ons
voor de volgende grote leugens en bangmakerijen:
1. De Russen
2. Terroristen
3. Invasie van “Derde-Wereldlanden”
4. Asteroïden die neerstorten
5. Invasie van Buitenaardsen
Het zou vooral gaan om paniek te zaaien en de
massa angst aan te jagen, onder andere door de
projectie van 3-D hologrammen van rampen die
staan te gebeuren. Janet zegt: “Trap Er Niet In!”
Mensen die bang zijn, zijn goed te manipuleren.
Dit zou kunnen worden opgezet door de militaire
machthebbers om controle te houden over het
publiek en om zaken door te drukken, extra belastingen te heffen, zwaardere veiligheidsmaatregelen te treffen (Lees het boek van Dr. Carol Rosin: “Nexus” Conference 2011: Space Weapons
Treaty and the Cosmic Cultural Connection).

Nazca alien mummies
met 3 vingers

Er is beeldmateriaal van een alien die 3 “eieren”
in de romp heeft en een vreemde constructie onder het sleutelbeen.

Vorig jaar juli verscheen er een graancirkel in
Zwitserland met een afbeelding voorstellende de
kromming van ruimte en tijd, het buigen van licht
door zwaartekracht en bijgevolg onzichtbaar zijn:

Alien mummie
met 3 “eieren”
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De tijd gaat tegenwoordig ook veel sneller. De
ascentie van 3D naar 5D gaat gepaard met vermoeidheid, pijn, slapeloosheid of juist heel veel
slapen, tintelingen, trek in aparte dingen om te
eten. Zonnevlammen zorgen voor lichtactivatie.
Ons DNA wordt gereset van 2 naar 12 strengen.
Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat buitenaardsen aanwezig zijn om ons door de ascentie heen te helpen op weg naar de nieuwe 5D realiteit.

Buigen van tijd

“Denk aan een ‘invisible shield’ of teleportatie. telepathie, bilocatie, telekinese, wat allemaal al
plaatsvindt en wordt gebruikt door de militaire
top”, aldus Janet.
Als we leren het volledig potentiaal van onze hersenen te gebruiken, dan kunnen wij dat ook. We
gebruiken nu nog geen 15%.
Brazilië, augustus 2018: een graancirkel met het
WIFI symbool van straling. Een waarschuwing
voor 5G. Vaker verschijnen er in graancirkels
waarschuwingen over het gevaar van straling.
Nevenverschijnselen van te hoge straling zijn bijvoorbeeld apathie, black out, desoriëntatie, duizeligheid, lichtverstoringen, elektromagnetische storingen, verstoring of zelfs blokkeren van magneetpasjes en/of uitvallen van elektrische apparaten.

Wat kun je zelf doen:
-

Een andere graancirkel geeft een pictogram van
een portal of een vortex naar een 5D dimensie.

-

Detoxen.
Koriander: kwik wordt uit je systeem gehaald!
Blauwe bessen/bosbessen, handjevol per dag.
Veel fruit en groente, liefst biologisch.
Weinig koffie, weinig alcohol.
Drink gezond water.
Alleen leuke dingen kijken op tv (niet te veel negatief nieuws).
Luister naar mooie muziek.
Wandelen in de natuur.
Omring jezelf met positieve mensen.
Ruim oude trauma’s op.
Zie online dieet: “Medical Medium”.
Luister naar de “channelings van Abraham”
door Esther Hicks.
Blijf bij je gevoel, open je hart, deel je ervaringen.

Mayke

Voor meer informatie over Janet Ossebaard:
https://www.graancirkelsite.nl/

Vortex

De tekeningen in dit verslag zijn van tijdens de
lezing getoonde foto’s en zijn gemaakt door
Mayke.

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

Spreker

Thema

5 maart

Frans Langenkamp

Vrije wil of voorbestemming?

2 april

Ard Pisa

Leefstijl en Natuur als medicijn.

Zo 28 april
13.00-17.00

Janet Ossebaard

7 mei

Willem Witteveen

Info:

tel. 0592-656610

Website:

https://innerlijk-besef.nl.

Themamiddag over: De val van de Cabal.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Sakkara – laboratorium van de goden.

E-mail:

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

Spreker

Thema

Za 9 maart
13.00-17.00

Oene Hofman

Workshop Innerlijk Leiderschap. Reserveren verplicht.

13 maart

Little Grandmother Kiesha

Living in your highest potential.

27 maart

Roeland Beljon

Graancirkels, Wonder of Verwondering.

17 april

Peter Toonen

Van gesloten piramide naar open cirkel.

Za 27 april
10.00-17.00

Pieter Pieters en
Boudewijn de Jong

Inzicht naar buiten 2019. Reserveren verplicht.

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

14 mei

Janet Ossebaard

Update graancirkels.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website

Aanmelding voor de themamiddag met Janet Ossebaard
op zondag 28 april 2019 van 13:00-17:00 uur
Dhr./mevr .................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Dhr./mevr ................................................................................... . ............................. wel/niet*) donateur
Adres ....................................................................................... Tel .......................................................
Postcode............................. Plaats .......................................................................................................

-

Meldt/melden zich aan voor de themamiddag op zondag 28 april 2019 in Zalencentrum Hingstman
te Zeijen.
Inloop vanaf 12:00 uur.
De kosten van € 10,00 voor donateurs, € 15,00 voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig
overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33. ten name van
Stichting Innerlijk Besef te Beilen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 6,00 (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening .....................................................................

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Papenkamp 20, 9412 BJ Beilen Telefoon: 0593-565102
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 25 april 2019 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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