Update voor de maand juli

Spreuk van de maand:
Waar je ook heen gaat, daar ben je.
Jon Kabat Zinn

******************************************************************

******************************************************************
Er is veel informatie over bewust worden. Om jouw als beginner niet te overladen maar ook
voor jou als lezer, meer op de hoogte van allerlei theorieën, willen we beide van informatie
kunnen voorzien. Dit deel wat je apart kunt aanklikken is een extra deel in de nieuwskrant en
kun je op eigen verantwoording lezen. Wij geven informatie door en het is aan jou om hier
je eigen gedachte over te laten gaan en je eigen keuze te maken.
Haal uit de nieuwskrant wat goed is en past bij jou.
******************************************************************
In deze nieuwskrant kun je de volgende artikelen lezen:
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Waarom zou je je bezighouden met bewustworden en Hoe begin je?
Cipres: een levende steunpilaar door Karin Breugelmans – Elements Cosmetics
Maggi
Nijmegen gentechvrij verklaard
Boerenmarkten
Interessante websites, collega nieuwsbrieven en weetjes
Mindfullness tip van Maria
De Maya van de Eeuwige Tijd-2012 en Verder, door Drunvalo Melchizedek

******************************************************************
Wil je met je activiteit in de nieuwskrant, geef dit dan duidelijk aan in je mail. Omschrijf de
activiteit, meld de datum plaats en bijdragen.
Uitgebreide teksten (affiches) die samengevat moeten worden door ons om in de nieuwskrant
te komen, worden niet geplaatst.
Zorg dat de tekst goed samengevat wordt aangeleverd zodat deze één op één kan worden
overgenomen in de nieuwskrant.
******************************************************************
Wij hebben enkele verzoeken gekregen om de nieuwskrant van lezers te mogen plaatsen. Wij
vermelden graag activiteiten en hebben een aparte rubriek met links naar interessante
collega nieuwsbrieven.
Maak jij een nieuwskrant die passend is bij ons concept, plaatsen wij graag jouw link.

LEZING op zaterdag 19 november in Hotel Den Helder door
CHRISTIANE BEERLANDT
Ziekten, depressies, emotionele verwarring, eenzaamheid, angst, aardbevingen,
overstromingen... "WAAROM ?" Fundamentele transformatie gevraagd. Basis voor een Nieuwe
Wereld. Is Lichamelijke Onsterfelijkheid mogelijk ?

Voor het bijwonen van deze lezing kunt u zich hier opgeven.
Je reservering is definitief na ontvangst van je betaling.
Adres: Hotel Den Helder Marsdiepstraat 2
Tijd: De lezing zal beginnen om 14.00 uur en duren tot ongeveer
16.30 uur.
Prijs bij voorinschrijving: €22,50-, eventuele resterende kaarten
zijn aan de kassa €25,Je bent van harte welkom!
Wie is Christiane Beerlandt ?
Christiane Beerlandt werd geboren met een bijzondere gave die haar toelaat om 'helder te
zien' in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het
leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze
zonder pardon korte metten met 'zweverijen' die in onze tijden welig tieren. Het kaf van het
koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande
geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper 'weten' schrijft en spreekt ze : 'vanaf
nul' de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. "Je kan nooit
waarheid bezitten of grijpen", zegt ze, "maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart."
Wetenschappers, artsen, hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar
teksten in de praktijk en noemen het vaak 'wonderlijk'. Christiane Beerlandt vindt het gewoon
'haar taak'. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond
verstand, legt ze een brug tussen het rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.

Tijdens de lezing worden vragen gesteld over alles wat "Het Leven" aangaat... ook over alles
wat Jouw Leven aangaat : alle mogelijke ziekten, gebeurtenissen op je levenspad, emotionele
problemen, zin in bepaalde voeding, oersymboliek van dieren, astrologische vragen, hoe
functioneren in deze maatschappij, relaties, seksualiteit, dromen, wereldgebeurtenissen,
onsterfelijkheid, lichaamsgewicht, enz., enz. ... Bij het beantwoorden maakt Christiane
Beerlandt gebruik van haar speciale vermogens. Haar uitzonderlijke gave om "helder te zien",
de levenskracht en de hartsvibratie die uitgaan van deze sterke persoonlijkheid, samen met
haar aanvoelen van wat er leeft bij de mensen in de zaal, maken van haar voordrachten een
onvergetelijke belevenis.
******************************************************************

LEZING: door JEFF FOSTER
Wat is de inhoud van deze bijeenkomst?
Tijdens deze bijeenkomst delen, bespreken en onderzoeken we
diepgaand de natuur van onze ervaringen. Niet met het doel om deze
te veranderen of te verbeteren, maar om de heelheid erin te zien.
We laten licht schijnen op - verlichten - het zoekmechanisme dat de
'mind' wordt genoemd. En wat in dit verkennende onderzoek onthuld
zou kunnen worden, gaat het verstand volledig te boven. Het is een
heelheid, een vrijheid en een vredigheid, die allesomvattend is. Dit is
de nieuwe ontdekking van wie jij werkelijk bent, voorbij wie jij denkt
dat je bent...
Stilte, gelach, lichtheid en een gevoel van echte intimiteit, eerlijkheid
en vriendschap zijn de typische kenmerken van ontmoetingen met Jeff. Zijn bijeenkomsten
zijn erg spontaan en lekker informeel. En er is meer dan voldoende gelegenheid om iets te
delen of vragen te stellen, als je hiertoe bewogen wordt. En uiteraard, als je gewoon in stilte
wilt zitten luisteren, dan is dat ook goed. De boodschap van iedere ontmoeting met Jeff is
altijd hetzelfde: wat jij bent, in de diepste betekenis, is wat je altijd hebt gezocht.
Wie is Jeff Foster?
Jeff Foster is in 2001 afgestudeerd in astrofysica aan de Cambridge Universiteit. Een aantal
jaren na zijn afstuderen, na een periode van ernstige depressie en ziekte, raakte hij verslaafd
aan het idee van 'spirituele verlichting'. Hij begon een zeer intensieve zoektocht die
verscheidene jaren duurde. Deze spirituele zoektocht kwam tot een absoluut einde met het
heldere inzicht dat de natuur van alles non-duaal is: er is altijd alleen Eenheid. In de
helderheid van dit inzicht werd het leven wat het altijd was: spontaan, speels, vreugdevol en
volledig ontwaakt.
Tegenwoordig houdt Jeff bijeenkomsten en retraites in non-dualiteit in Groot-Brittannië,
Europa en de Verenigde Staten. Hierin wijst hij op een heldere en directe manier op de
frustraties die gepaard gaan met onze zoektocht naar geluk en bevrijding, op de werking van
de 'mind' en op de Helderheid in de kern van alles.
Zijn compromisloze benadering, vol humor en mededogen, vernietigt de hoop van de geest op
een toekomstige verlossing en onthult een onvoorwaardelijke vrijheid en lichtheid die er
altijd zijn, juist midden in het menselijke drama.
Let op: de voertaal van deze bijeenkomst is Engels!
Wanneer: Op zaterdagmiddag 10 september 2011
Locatie: 'De Zwarte Schuur', Eeuwigelaan 7, Bergen N.H.
Tijdstip: 15 uur tot 18 uur (zaal open om 14 uur)
Vergoeding: 25 euro inclusief 19% BTW
Aanmelden: Stuur svp een email naar ilonaborst@hotmail.com.
Met HARTelijke groet,
Ilona Borst
www.dehartcirkel.nl
'Ontmoetingen die het hart verwarmen.'
******************************************************************

Tai Chi Tao Noord-Holland

Tai Chi Tao op het Lutjestrand te Westerland
Lekker de dag buiten beginnen met rustige ontspannende bewegingen uit de Chinese traditie –
dat kan op zaterdagochtend 9 juli, 16 juli en 23 juli van 9.30 tot 10.30. uur.
Tai Chi Tao Qi Gong maakt gebruik van de bewegingen van de 5-elementen uit de Chinese
Geneeskunde en is geschikt voor alle leeftijden, beginners en mensen die al eerder Tai Chi
hebben beoefend of gewoon voor iedereen die nieuwsgierig is.
Wij gaan werken met ontspannende bewegingen die wij dan samenvoegen in korte vormen die
je gemakkelijk later ook thuis kunt beoefenen. Het doel van de oefeningen is je lichaam te
ontspannen en je gedachten tot rust te brengen. Waar kan dat beter dan op een prachtige plek
als het Lutjestrand.
Voor opgeven of meer informatie, kijk op www.TaiChiTaoNoordholland.nl of bel Bettina van
Diepen 0229-591955.
Na afloop kan je in Brandend Zand ( www.brandendzand.net ) aanschuiven voor een kopje
koffie.
De kosten voor de les zijn € 5,00 per persoon.
De lessen gaan door bij voldoende animo.
Bij slecht weer mogen wij gebruik maken van de beachbar!
Meld je van te voren even aan, zodat we weten dat je komt.
Bettina van Diepen-Kraus
Tel. 0229 591955
www.taichitaonoordholland.nl
******************************************************************

Agenda Gezond verstand avonden:
Nederweert 26 juli. Leven in emotionele vrijheid EFT (Heleen Heins laat ons kennis maken
met deze mooie techniek die eenvoudig zelf toe te passen is. Zij zal ons ook laten zien hoe we
dat bij ons zelf kunnen doen. Deze avond zal aangevuld worden door Petra Wilmsen van
Praktijk In Balans met kleine hapjes die een goed gezondheid ondersteunen. Dit vanuit de
goede voedselcombinaties en een goed zuur/base evenwicht welk voor een betere vertering zal
zorgen. Met gewichtverlies tot gevolg).
Ursem 10 augustus. (Kees Dekker) Het verhaal van een Imker. Info. volgt.
******************************************************************

******************************************************************

Waarom zou je je bezighouden met bewustworden en Hoe begin je?
Persoonlijk: Het bewustworden van je eigen doen en handelen kan zeer confronterend zijn.
Daarbij zul je steeds meer facetten van jezelf ontdekken. Durf je eerlijk naar jezelf te kijken
en te luisteren naar de stem van je ziel?
De wereld om je heen: Welke informatie neem je tot je? Brengt het je angst of wil je het
weten? Zodra je meer kanten van een verhaal kent, kun je kiezen en je eigen pad hierin gaan.
Eigen verantwoording nemen zorgt dat je niet afhankelijk bent en actie verdrijft
angst. Nu word je je meer bewust van je eigen zijn binnen dit proces.
Je kunt je niet meer verschuilen achter: Dat heb ik niet geweten. Je zult dan niet meer
onbewust een meeloper zijn maar als je meeloopt kies je bewust om een meeloper te zijn, en
dat is prima. Zolang het maar jouw keuze is.
Neem dat tot je waar je je goed bij voelt zodat je bewust kunt kiezen.
Misschien vind je van jezelf dat je bewust bent, dit klinkt alsof het proces af is, je weet alles al.
Met nieuwe inzichten/informatie is het bewustworden een nooit stoppend, groeiend proces.
Ik ben dan ook bezig met het meer bewust worden.
De stukjes over bewustworden zijn persoonlijke gebeurtenissen, inzichten verweven met
vragen die ik jou stel om vanuit dat standpunt naar het onderwerp te kijken. Ik ben benieuwd
naar jouw inzichten.

In hokjes denken, het mag! Gebruik het waar het voel bedoeld is deel I.
Onze zoon is tijdens zijn werkvakantie bij ons thuis. En hij wordt moe van alles waar ik me
mee bezig houdt. Hij heeft me ook aan het denken gezet. Want alle eerdere artikelen gingen
over mijn zoektocht naar gezondheid waarbij ik stuitte op een muur van onbegrip en
tegenstrijdigheden. Wat eerst gezond was, is het ineens niet meer.
De raad: ontdek wat goed is voor jezelf. Hoe kom je daar dan achter en hoe kan ik mijn zoon
meegeven wat goed is?
Ik kan hem hoogstens meegeven te ontdekken wat goed is voor hemzelf. En hier zit hem de
kneep. Want hij is opgegroeid met de supermarkt waar van alles te koop is. Ik heb in mijn
onwetendheid van toen, hier volop aan meegedaan. En dan kom ik nu aan met mijn boekje
over e-nummers.
"Hoezo is dat slecht?" "Ik ben toch niet ziek", Nee, hij is lichamelijk zo gezond dat hij op een
enkele neus verkoudheid na nooit ziek is. Hoe kan ik hem zeggen dat door verkeerde
voedingstoffen en tekorten in je lichaam deze onttrokken wordt in je lichaam, terwijl dat voor
hem nu niet merkbaar en voelbaar is. Hoe weet ik dat dit zo is en hoe kom ik aan deze
informatie (dat is kennis die nu verteld wordt)? Tja, hij heeft vanuit zijn oogpunt gezien
helemaal gelijk.
Ik kijk er anders naar. Na het kijken van de film "Het Systeem" op You Tube in 6 delen (elk van
ongeveer 10 minuten), maakt dat ik steeds meer naar mijn wortels toe ga. Mijn eerste ideeën
hoe ik als kind naar de wereld keek klopt steeds meer en hoe ik dit meer en meer uit het oog
ben verloren om dat ik toen naar de wereld opkeek om uiteindelijk mee te willen doen. Ik hoef
nu niet meer mee te doen. Juist als ik mee doe, houd ik het systeem in stand. Dus maak ik
keuzes: maar wat is belangrijk voor mij en wat is goed voor mij, hoe kom ik hier achter?
Tada... De mooie leuze we moeten niet kijken naar de verschillen maar naar datgene wat ons
bindt! Oh, wat mooi. En ik ben er inmiddels achter dat juist de verschillen en het hokjes
denken juist de oplossing biedt om erachter te komen wat bij mij past!
Niet het hokjes denken van: wat mooi of lelijk òf wat goed of wat slecht. Er is geen goed of
slecht en geen mooi of lelijk. Dit zijn indicaties voor ons allen om te reageren zoals we
reageren om dat te kiezen wat het meeste bij ons past.
De overheid legt je allerlei regels op en je loopt maar mee omdat iedereen dat doet en het
altijd zo is gegaan zoals het nu gaat… Neem je dit klakkeloos over en ben je kritischer in je
denken?

vaccinaties
Een voorbeeld van mij: Ik zou mijn kinderen nu niet meer vaccineren.
Wat bedoel ik dan met hokjes denken?
Er vormen zich twee partijen. De ene groep is voor vaccineren en de ander is tegen, een
tussenweg bestaat niet.
Het hokje is afgekaderd, wat past bij jou?
Wat is het voordeel van hokjes denken?
Je kunt je verdiepen in de personen die voor vaccineren zijn. Wat is de reden dat zij het laten
doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen van vaccineren? Wat gebeurt er als ik hier niet aan
mee doe?
Als ik niet mee ga in de angst en de overtuiging heb dat het lichaam sterk genoeg is, dan heeft
het lichaam geen vaccinatie nodig. Vaak bestaat deze uit een cocktail met ingrediënten die
helemaal niet zo goed zijn voor het lichaam.
Met deze informatie is het hokjes denken niet goed of slecht, maar kan ik tot een keuze komen
die bij mij past.
De e-nummers.
Enkele andere voorbeelden die ik niet altijd kan verklaren maar waar ik door het hokjes
denken achter ben gekomen.
De e-nummers. Ik kan voor mezelf niet achterhalen of er nummers zijn die specifiek niet goed
voor mij en voor mijn lichaam zouden zijn. Ik kan dan uit angst alle e-nummers zoveel
mogelijk mijden (goed of slecht). Ik weet na het artikel uit de vorige nieuwskrant hoe een
fabrikant omgaat met het vermelden van de ingrediënten. Zij gebruiken e-nummers of
ingewikkelde namen om te misleiden of in ieder geval is het een manier om niet transparant
naar de consument te zijn. Wij zullen niet weten welke toevoegingen zij gebruiken en wat de
werking is van deze stoffen. Waarom moet er zo geheimzinnig over gedaan worden? Dit gaat
niet over recept bescherming alleen. Zou het kunnen zijn om willens en wetens ongezonde
stoffen toe te kunnen voegen al is het om een product langer houdbaar te laten zijn of de pure
duurdere stoffen te vervangen voor smaakmakers.
Het is schrijnend om te weten als er kleine hoeveelheden toegevoegd worden dit niet vermeld
hoeft te worden op het etiket. Bijv: met 0,5 gram transvetzuren per portie of minder mag
men vermelden dat er GEEN transvetzuren in het product voorkomen (zie artikel „Hoe
voedselfabrikanten consumenten om de tuin leiden met misleidende ingrediëntenlijsten‟ uit de
nieuwskrant van juli) en van vervuild ingrediënten mogen maximaal 0,9% vervuild zijn met
ggo„s zonder dat deze aanwezigheid op het etiket hoeft te staan. (zie artikel „Gentechvrij‟ uit
de nieuwskrant van juni).
Daarom ga ik er vanuit dat het voor mij beter is zoveel mogelijk voor pure basis producten te
kiezen. Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer iets in de supermarkt koop of niet van een
traktatie kan gaan genieten.
fructose
Ook heb ik in de vorige nieuwskrant een artikel over suiker geplaatst. Na een grondig
onderzoek, blijkt dat in vrijwel alle producten waarin suiker is verwerkt is, er ook fructose
(bewerkte suiker) wordt toegevoegd. Door fructose op het etiket te vermelden lijkt het product
gezonder omdat veel mensen weten dat fructose in fruit zit.
Fructose wordt meestal uit maïs (en genetischgemanipuleerd?) geproduceerd en is de meest
ongezonde en schadelijke vorm van suiker die je kunt eten. Voedingsproducenten zijn
stapelverliefd op deze fructosestroop, oftewel High Fructose Corn Syrup (HFCS). Het is
zoeter dan suiker en kost nog minder. Daarom wordt het in veel producten gebruikt (zelfs in
soep). HFCS maakt je dik en vergroot je kans op suikerziekte en hartkwalen.
Fructose haalt een trucje uit met je lever. Het overschot van fructose in je lichaam zet je lever
aan grote hoeveelheden vrije vetzuren in de bloedbaan te dumpen. Bij gevoelige personen
gaat dit direct naar de vetcellen rond het middel. Ook maakt dit de insulinereceptoren in de
spiercellen minder gevoelig voor het hormoon insuline, waardoor zowel de insulinespiegel als
de bloedsuikerspiegel stijgen. Zitten je vetcellen vol dan komt het in je bloed wat met te veel
insuline en glucose en mogelijk te veel stresshormonen de ingrediënten zijn die een vroeg
hartinfarct veroorzaken.

Deze informatie vind ik belangrijk genoeg om te melden. Meer informatie kun je op het
internet vinden (http://www.aspartaam.nl/artikelen/hfcs.html) Het is aan jou of je je in deze
informatie kunt vinden en of je het herkent.
Kijk eens voor de lol welke producten je op een dag eet waar fructose inzit en tel deze
producten eens op. Het is aan jou wat je met deze informatie doet, je kunt ervoor kiezen er
niets mee te doen of kritischer naar je voedingspatroon te kijken.
Ik kan niet zeggen wat goed is of slecht, want wat voor mij teveel is hoeft dat niet voor jou te
zijn.
Waarom zal ik mijn lichaam extra belasten met fructose (als deze regelrecht naar mijn
vetcellen getransporteerd wordt) als mijn lichaam dit zelf al uit suiker maakt. Ik eet liever een
meest puur product wat ik herken dan een gezond lijkend product wat zich voordoet als „een
wolf in schaapskleding‟.
Crèmes en parfum.
De electrischegeurverspreiders hebben wat mij betreft een gekunsteld chemisch luchtje, dit
geldt ook vaak voor schoonmaakmiddelen en parfum en crèmes. Men zegt wel eens: Als je het
niet kunt eten, moet je het ook niet op je huid smeren. Onze huid is ons grootste orgaan. Het
is waar dat wat je op je huid smeert ook wordt opgenomen in je lichaam. Hier denken we vaak
niet aan. Dat is een reden voor mij om het niet te gebruiken, wat ook geldt voor
zonnebrandcrèmes.
De magnetron, telefoon, televisie, computer, elektriciteit kabels...
Zijn zij slecht? Het zal vast niet goed zijn, maar ga ik er dood aan? Ik merk zelf niets aan mijn
lichaam. De magnetron gebruik ik niet meer. Het verhaal, de moleculen gaan sneller trillen en
dat maakt dat het eten warm wordt. Het zal wel. Ik zie geen molecuul trillen. Wel denk ik dat
het koken op de ouderwetse manier op gas, waarbij het product langzaam kookt beter is voor
de smaak en zijn beste voedingswaarde behoudt. En voor de rest, ik groei in deze tijd op en ik
kan bepaalde stralen niet buitensluiten. Wel kan ik zelf enkele keuzes maken als de
magnetron, computer, telefoon etc.
Van buiten af worden er dingen opgelegd of je kunt er niet om heen, bijv. bij het foto's maken
voor een operatie of behandeling. En dan nog, ga ik hieraan dood? Ja ik ga dood, maar hoop
dat nog een tijdje uit te stellen.
Wat betreft deze straling, het voelt niet altijd goed, al kan ik het niet omschrijven. Door het
een af te zweren wil niet zeggen dat ik van het ander geen gebruik kan/mag maken.
Door te kiezen wordt de hoop verontreiniging in mijn lichaam hoogstens minder groot.
Misschien maakt contact met straling ons op een bepaalde manier ook sterk. Hoe kan het
anders dat een deel van de bevolking van Japan blijft leven? En hoe groot is het percentage
van de bevolking niets (of schijnbaar niets) aan de kernramp heeft over gehouden?
Dus hoe kunnen wij zeggen of kan men ons wijsmaken of iets dodelijk is of niet?
Zodra iemand uit balans is, is deze persoon bevattelijker voor allerlei ziektes wat tot een
dodelijke afloop kan leiden, maar hoeft dat niet voor iedereen te gelden. Daarom is het 'de
angst' wat ervoor zorgt dat de overheid maatregelen neemt zodat zij er aan kunnen verdienen
en jij rustig verder kunt slapen.
Reguliere of alternatieve behandelingen:
Wordt jouw mening door je behandelaar gerespecteerd als jij er een andere manier van
denken op na houdt wat betreft een behandeling die jij nodig hebt? Met andere woorden heeft
jouw stem invloed op deze behandeling? Wordt er naar je geluisterd en wordt je gerespecteerd
of wordt de behandeling stop gezet of wordt je omgepraat (mogelijk voelt het als emotionele
chantage) mee te gaan in de reguliere behandeling?
Bedenk: Het is jouw lijf waar jij voor zorgt en verantwoordelijk voor bent!
Als je niet meer weet hoe je naar je lichaam kunt luisteren kun je kijken naar de signalen die
je lichaam geeft. Ga dan niet bij de eerste klacht naar de huisarts, maar bedenk wat het
lichaam je te vertellen heeft en wat je lichaam nodig heeft.

Dus hokjes denken… doen, leer ervan maar gebruik dit zonder oordeel en zonder emotie.
Je maakt een keuze die op dat moment bij je past, wat ook kan betekenen dat er een wereld
van verschil is tussen weten en doen. Dat mag ook. Wees lief voor jezelf en sta jezelf dat toe.
Alleen –jij- gaat je -jouw leven- lang mee.
Ik ben benieuwd naar je ervaring, wil je dit met mij delen of met de lezer dan kan deze
geplaatst worden in de Nieuwskrant.

Ik wens je vele leerzame momenten toe!
Joke Oosterbeek

*****************************************************************

Cipres: een levende steunpilaar
Wie in Toscane geweest is kent de opmerkelijke blauwgroene, zuilvormige boom: de Cipres.
Deze bomen kunnen wel 60 meter hoog groeien en honderden jaren oud worden.
De Latijnse naam Cupressus Sempervirens betekent: eeuwig levend, een verwijzing naar een
leven na de dood.
Ook als je naar de vorm van de boom kijkt; stevig geworteld in de aarde met een punt die tot
aan de hemel reikt, kun je dat als een verwijzing opvatten.
Bij de Grieken werd de Cipres als een heilige boom vereerd.
Een mythe verhaalt van de herdersjongen Kyparissos die per ongeluk een heilig hert doodde
en hier zo veel verdriet over had dat hij besloot om zelfmoord te plegen.
Apollo - een Griekse god- kreeg medelijden met Kyparissos en veranderde hem in een cipres
zodat hij eeuwig kon treuren.
Sindsdien is de Cipres als symbool voor eeuwigheid op kerkhoven te vinden.
Cipres staat ook symbool voor een lang leven, getuige de leeftijd die deze boomsoort kan
bereiken.
De etherische olie van Cipres ontspant de zenuwen als men mentaal of emotioneel uitgeput is
en het verdampen ervan op een aromalampje geeft weer nieuwe kracht.
Cipres is een goede steun bij overgangsfases en veranderingen in het leven, en biedt troost bij
treurige tijden zoals een overlijden of het einde van een relatie.
De subtiele werking van Cipres etherische olie helpt bij het omgaan met en aanvaarden van
moeilijke veranderingen, zowel innerlijk als zakelijk.
Ook geeft Cipres in de aromatherapie moed en doorzettingsvermogen om nieuwe wegen in te
slaan, om het leven te laten stromen.
De kruidige, rokerig en zoete balsemachtige geur laat zich goed combineren met bijvoorbeeld
Lavendel etherische olie op een aromalampje. De aangename geur helpt je te aarden, te
kalmeren en relativeren.
De olie is ook goed voor mensen die teveel in hun fantasie leven. Het helpt hen hun gedachten
beter te structureren, hun ideeën echt uit te voeren, hun dromen werkelijkheid te laten
worden.
Cipres e.o. troost als men veel moet huilen, ze houdt bij elkaar als men „uit elkaar dreigt te
vallen‟.
De plantboodschap van deze steunpilaar is: „Concentreer je op het wezenlijke‟.

Aromatherapie houdt in: het werken met etherische oliën. En dat kan door iedereen (met de
juiste kennis) en op heel veel verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door etherische olie te verwerken in een massage olie, door het te verdampen in
een ruimte, door er huidverzorgende producten mee te verrijken of ermee te koken.
En aromatherapie is een holistische therapie omdat je op zowel lichaam als geest werkt. Het
kent huis-tuin en keuken toepassingen, wordt in de zorg gebruikt, maar ook in een
huidverzorgings-, massage- of spirituele praktijk.
Aromatherapie voor iedereen!
Karin Breugelmans – Elements Cosmetics
Voor nieuwe cursusdata, aromabenodigdheden en gratis recepten:
http://www.elementscosmetics.nl

******************************************************************

******************************************************************
Waar staat deze rubriek Voeding Supplement voor?
Een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de
"normale" voeding. Het is, volgens de wet, een geconcentreerde bron van één of meerdere
vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of fysiologisch effect.
Meestal worden voedingssupplementen met het doel van gezondheidsbevordering gebruikt,
deze werking is echter niet altijd wetenschappelijk bewezen.
Deze rubriek Voeding Suplement echter gaat het over persoonlijke ervaringen, jouw
toevoeging of aanvulling, tijdens een zoektocht in de wereld van voeding.
Herken je dit?
Denk je gezond bezig te zijn, kom je ineens in aanraking met nieuwe feiten en hoe pas je dat
toe, wil je dit toepassen?
Hoe ga je om met jou levenswijze in een groep, tijdens een feestje en op vakantie?
Kun je vasthouden aan jouw eigen waarden en normen op het gebied van voeding?
Vertrouw jouw verhaal toe aan dit elektronisch schrift zodat ervaringen en kennis gedeeld
kunnen worden op dat een ander niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
***************************************************************
Maggi
Niemand vraagt zich af wat er in zit. Het wordt boven een bord soep om er wat donkerbruin
vloeibaar aroma uit te sprietsen. Een mooi flesje, uitstekend ontwerp. Hier is het etiket niet
dringend nodig, de vorm zegt alles over de inhoud. Een genept Maggiflesje met een vreemd
etiket geeft eerder onrust aan tafel dan tevredenheid. Zo sterk is het merk, zo
vanzelfsprekend de vorm van het flesje, dat Maggi, en nu komt het, de enige fabrikant terter
wereld is die het lukt wat Coca Cola en Coco Chanel niet zouden durven dromen dat het kan.
Maar Maggi verkoopt lege flesjes. Misschien niet zelf, maar geeft dan toch de toestemming
voor gebruik van het model en het etiket waar niet alleen Maggi op staat maar ook:‟De enige
echte‟. Volkomen leeg, geen drupje.
De flesjes worden verkocht door groothandelaren voor de horeca, winkels waar je alleen met
een pasje wat kopen kan en half Nederland, niks met de horeca te maken heeft, heeft zo‟n
pasje.

Ook toeleveranciers voor Chinese eethuizen verkopen lege Maggiflesjes.
Op de tafels in eethuizen staat een roestvrijstalen rekje met een glazen zoutvaatje, een
peperstrooier, als het een Chinees is ook nog een vaasje sambal met een klein glazen lepeltje
erin, maar in elk geval ook een flesje Maggi. Als het leeg is wordt het bijgevuld. Maar
kennelijk verdwijnt er wel eens zo‟n flesje, of het valt stuk. Dan is het rekje incompleet. Geen
gezicht meteen, zo‟n gehandicapt peper- en zoutstelletje.
Een tank of een jerrycan met Maggi-aroma heb ik nog nooit gezien, maar er moet zoiets zijn
om er nieuwe lege flesjes uit te kunnen vullen. Maar waarom zou je lege kopen?
Ik heb iets ontdekt dat u aan uw eigen Chinees kunt doorgeven en aan uitbaters van
wegrestaurants. Zo‟n leeg flesje –ik vond een verpakking van vier stuks- kost in de
horecagroothandel iets meer dan één euro. Hou je vast. In een gewone supermarkt kost een
flesje Maggi 72 cent. Maar dan vol!
Uit De Vrij door Wouter Klootwijk: Flesje lucht is duurder.
******************************************************************
Nijmegen gentechvrij verklaard

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Nijmegen het Burgerinitiatief
"Nijmegen gentechvrij" aangenomen. Hierover zal de gemeente een
verklaring opstellen die aan de regering wordt gestuurd. Vervolgens
wordt onderzocht welke juridische stappen gezet kunnen worden om de
gentechvrije status nader vorm te geven. Bedrijven die veldproeven
willen doen worden gewezen op de nieuwe status van de gemeente.

Het Burgerinitiatief "Nijmegen gentechvrij" werd op 6 april ingediend bij de gemeente. Maaike
Raaijmakers van Bionext, projectleider gentechvrije landbouw, heeft tijdens de burgerronde
de gemeenteraadsleden toegesproken (PDF-bestand).

Bionext ziet de gentechvrij-verklaring van de gemeente Nijmegen als een krachtig statement.
Eerder al heeft Culemborg zich gentechvrij verklaard. In januari van dit jaar besloten de
Provinciale Staten in Friesland dat er in die provincie geen ruimte is voor gentechlandbouw.
Welke provincie of gemeente volgt?

Zie ook: www.gentech.nl en dit artikel in de Gelderlander.
******************************************************************
boerenmarkten:
Amsterdam Noordermarkt
Utrecht Vredenburgplein
Haarlem Botermarkt
Den Bosch Markt
Eindhoven Wilhelminaplein
Maastricht Stationsstraat
Groningen Vismarkt
Apeldoorn Leienplein

zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
donderdag
vrijdag
donderdag

9.00 uur - 16.00 uur
10.00 uur - 18.00 uur
9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 13.00 uur
10.00 uur - 16.00 uur
14.00 uur - 18.30 uur
9.00 uur - 17.00 uur/ zaterdag 8.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 14.00 uur

******************************************************************

Websites:
Verdiep je leven:
http://www.hartenziel.nl
http://www.lesseningeluk.nl
http://www.justbeyou.nl
Platform voor werkende moeders:
http://www.mamsatwork.nl
http://www.puuruiteten.nl/boerenmarkten
http://www.biologischeaanbiedingen.nl
boerderij winkels: http://www.biogids.nl
http://www.biologica.nl
******************************************************************

*****************************************************************
Maria staat voor een nieuwe kijk op de wereld. Iedereen is wel eens een Maria voor een ander
geweest of kent een Maria. Heb je een oefening, tip, tekst die je leven heeft verrijkt, laat het
ons weten. Deel deze wijsheid met ons, we helpen elkaar groeien door dit te verspreiden.
Het thema is ‘Zelfobservatie’
Kijk naar een situatie vanuit de eerste positie (ik), vanuit de tweede positie (de ander) en
vanuit de derde positie (bijv. van bovenaf de situatie overziend naar de ik en naar de ander
figuur). Door het hele plaatje te overzien, kun je tot een nieuw inzicht komen.
Hoe is dit voor jou?
Hartegroet, Maria.
*******************************************************************
We sluiten de Nieuwsbrief af met de volgende tekst:
1.
2.
3.
4.

Als je iets leuk vindt, geniet ervan.
Als je iets niet leuk vindt, vermijdt het.
Als je iets niet leuk vindt, maar het niet kan vermijden, verander het dan.
Als je iets wat je niet leuk vindt, niet kan of wil vermijden of veranderen,
aanvaardt het dan.
5. Je kan pas iets aanvaarden door je perceptie erover te wijzigen.
******************************************************************
Nuttige links.
Reageren op de nieuwsbrief: klik hier
Tip voor de nieuwsbrief: klik hier
Wil je meer weten, sta je open voor andere/deze inzichten? Lees dan verder en tref je de
sites waar deze informatie te vinden is.

We willen oprecht goede informatie uitwisselen. Op het moment van plaatsen van het artikel
staan we hier achter, misschien kijk jij er anders tegen aan. Het kan ook zijn dat in de loop
van de tijd deze informatie bijgesteld moet worden. In alle oprechtheid en zonder winstbejag
plaatsen we linken en informatie, waar mogelijk in overleg en met toestemming van de
schrijver. Mogelijk kan aangereikte informatie niet geverifieerd worden waardoor deze of gene
zich benadeeld kan voelen. Onze bedoeling is door informatieve artikelen te plaatsen jou als
lezer van de nieuwskrant te prikkelen en op je op zoek zal gaan naar deze schrijver, site of dit
onderwerp. Op deze manier wordt het web met bereikbare informatie door tips voor iedereen
bereikbaar.

De wereld om je heen: Welke informatie neem je tot je? Brengt het je angst of wil je het
weten? Zodra je meer kanten van een verhaal kent, kun je kiezen en je eigen pad hierin gaan.
Eigen verantwoording nemen zorgt dat je niet afhankelijk bent en actie verdrijft
angst. Nu word je je meer bewust van je eigen zijn binnen dit proces.
Je kunt je niet meer verschuilen achter: Dat heb ik niet geweten. Je zult dan niet meer
onbewust een meeloper zijn maar als je meeloopt kies je bewust om een meeloper te zijn, en
dat is prima. Zolang het maar jouw keuze is.
******************************************************************
Inhoud extra informatie van de nieuwsbrief
******************************************************************
De volgende mooie tekst is mij toegezonden vanuit onze lichtcirkel.
De Maya van de Eeuwige Tijd - 2012 en Verder
door Drunvalo Melchizedek vertaling Yvonne Schnaar-ten Bosch
* De Maya kalender is de meest accurate kalender die ooit op aarde ontdekt is. De mensheid is
geïntrigeerd over hoe een oude volksstam zo precies kon zijn. Meer bepaald, de moderne
mens met al zijn technologie. Nu kijkt de mensheid naar de Maya‟s om te proberen te
begrijpen wat die datum van 21 december 2012 betekent, die steeds weer wordt benadrukt in
de Maya kalender. De Maya‟s hebben nu geantwoord. Welke hoge bron is er meer
gerespecteerd dan de president van de Nationale Raad van Ouderen in Guatemala. Alle 440
Maya stammen worden door deze hoofdleider vertegenwoordigd van de Maya Natie in Mexico,
Belize, Honduras en Guatemala. Zijn naam is Don Aleandro Cirilo Perez. Vandaag zal ik
vertalen naar de taal van de moderne wereld over datgene wat de Maya mensen zelf te zeggen
hebben over 2012. En als ik een fout maak zal de Maya Raad het ons beiden laten weten. Maar
zij gaven mij de autoriteit om te spreken.
* De Maya willen jullie laten weten dat de wereld die jullie kennen en waarin jullie
wonen niet is wat jullie denken dat het is. Wij, moderne mensen, denken dat de wereld
vast en werkelijk is en dat niets dit kan veranderen. Het is vaststaand en zo zal het blijven tot
in de eeuwigheid met of zonder onze aanwezigheid. De Maya willen jullie laten weten dat dit
niet de waarheid is. De wereld zijn echt beelden die gecontroleerd kunnen worden door
bewustzijn. In het bijzonder bewustzijn dat direct verbonden is met het menselijk
hart. Dit is geen gewone publieke uitzending. Als je daarnaar op zoek bent, ben je op het
verkeerde adres. Je staat op het punt een manier van zijn te betreden die enkel
begrepen is door de oude wereld. De moderne wereld heeft bijna geen idee over datgene
waar we het nu over zullen hebben. En in het algemeen weten ze zelfs niet dat het bestaat. En
toch is deze manier van zijn precies datgene wat jullie in de moderne wereld op dit moment in
de geschiedenis nodig hebben. Maar je weet het waarschijnlijk niet. De mensheid bevindt
zich ongeveer in de situatie van een vlinder, enkele momenten voor het uit zijn cocon
komt. Alles wat het wist staat op het punt om te veranderen. En een volledig nieuwe
wereld zal zich openbaren.
* Mijn naam is Drunvalo Melchizedek en je vraagt je waarschijnlijk af waarom hier een blanke
staat die gemachtigd is om voor de Maya‟s te spreken. Dat zal wat tijd vergen om uit te
leggen. En om dat te doen zal ik wat over mijn leven moeten vertellen. Daardoor zal je
begrijpen waarom ik hier sta. Zoals de meeste mensen op aarde, toen ik nog jong was, in mijn
20-er jaren wilde ik weten waarom ik hier op aarde was en waar het leven om draaide. Wat is
deze planeet en die sterren en die zonnen? Waarom zijn we hier? Wat is hier allemaal gaande?
Ik werd daardoor zo geïntrigeerd dat ik daarover begon te studeren. De 1e plaats waar ik
studeerde was op de hogeschool. Ik koos in de hogeschool wetenschappen en wiskunde. Niet
omdat ik een wetenschapper wilde worden, of geld wilde verdienen. Dat was niet de bedoeling.
Ik dacht dat de wetenschappers en wiskundigen moesten weten wat die sterren en die
planeten waren. Ik bestudeerde dit jaren en jaren tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, dat
zij er niet meer over wisten dan ik. Toen veranderde ik van het linker naar het rechterbrein en

begon kunst te studeren, kunstgeschiedenis en schilderkunst.
Dat bestudeerde ik weer 2 jaar en dat hielp echt. Ik ging door 20.000 jaar kunstgeschiedenis
heen. Van de holbewoner naar de moderne tijd. En langzaam kreeg ik een glimp van de
vrouwelijke kant van het brein waarover het leven ging, maar ik kwam nog niet in de
buurt.
De tijd ging verder en gedurende de tijd dat ik naar de hogeschool ging, besliste ik om ook
meditatie te bestuderen. En ik begon dit te doen met de Hindoe filosofie. Ik begon
mantra’s te bestuderen. Ik had een Hindu Guru die me deze dingen begon te leren en ik
begon dit echt ernstig te bestuderen. Op zekere dag toen ik diep in meditatie was deed zich in
de kamer waar ik was een bijzondere gebeurtenis voor. Het was iets dat ik niet verwachtte.
Ik vroeg niet om dit te laten gebeuren. Het gebeurde gewoon. 2 Lichtbollen kwamen samen
binnen, recht naar mij toe, aan beide kanten. Ze waren intens stralend. De ene was
prachtig ultra violet van kleur, de andere bestond uit een zeer felle groene kleur. Ik wist
absoluut niet wat het was. En dan, binnenin mijn hoofd, op een telepathische wijze, hoorde ik
die woorden: “Wij zijn niet afgescheiden van jou, wij zijn jij in een ander niveau van
bestaan.” Ik wist niet wat dat betekende.
* Het was het begin van een onderzoek dat mijn verdere leven heeft beheerst. En in mijn
interactie met deze 2 lichtbollen werd ik door hen geleid naar meer dan 70 spirituele
leraren over de hele wereld en bestudeerde bijna elke vorm van spirituele meditatie op
deze planeet. Maar tezelfdertijd leidden deze 2 bollen me naar de wereld van de oude
volksstammen om zo de betekenis te begrijpen van hun oude manier van handelen.
Dan begonnen deze engelen - dat waren die lichtbollen vanuit hun perspectief - me te leiden
naar deze inheemse wereld en het is daar waar de Maya’s binnentreden. Ze leidden
me naar een stam in Nieuw Mexico, de Taos Pueblo en ik bracht 14 jaar bij hen door.
Een van hun leiders heette „Zeg goedemorgen tegen ons‟. Hij is nu overleden. Hij was het
hoofd van de Pajote kerk voor heel de Verenigde Staten. Hij nam me aan en begon me te
onderwijzen. Andere leden van de Taos Pueblo begonnen me ook te onderwijzen. Een van hen
was de Kasiki, de spirituele leider van de Taos stam. Hij was ooit het opperhoofd van de Taos
Pueblo.
Hij onderwees me over kristallen en over fetisjen. Over hoe je de externe werkelijkheden
kan begrijpen en veranderen door het gebruik van kristallen en fetisjen. En fetisj is een
steen die je bewerkt naar een vorm en wanneer je weet hoe dit te gebruiken kan je
zelfs je leven veranderen op manieren die niemand kan geloven. Maar ik zag het, ik zag
het gebeuren. Ik kon het niet ontkennen. En langzaam, na 14 jaar, gaven ze me een
inheemse training die me veranderde en voorbereidde om in de wereld te stappen en te
werken met andere stammen.
* De lichtbollen leidden me daarna naar wat de Anasasi genoemd werden. Dat waren de
heel ouden, die leefden vóór de Hopi en de Sioux, de Lakota en de Cheyennes en al die
andere stammen. Zij waren veel ouder. Ik vond hen in andere dimensionale werelden en
begon met hen gedurende een periode te werken. Daarna werd ik naar de Maya’s
geleid. In 1985 werd ik naar de Yucatan geleid, waar ik daar begon te bestuderen en
ceremonies ging uitvoeren. Ik werd naar heilige tempels geleid zoals Uxmal en Labna en Koba,
Chitzen, Itza, Tulun, Kuhunetchi en Palenque tot zelfs in Guatemala naar Tikal. Dat was voor
mij een inwijding. En de Maya‟s keken toe terwijl ik op dat niveau werkzaam was.
* En een tijd daarna, enkele jaren later, ontmoette ik een man Hunsbatz Men, die een Maya
sjamaan, een Maya priester was en die verbonden was met de hoge Itza Maya Raad uit
Yucatan. Hij begon me de Maya manier om de wereld te bevatten te leren, die anders was
dan de stammen die ik kende in de Verenigde Staten. Hij vroeg me om met hem ceremonies
te doen. En gedurende jaren deden we ceremonies met honderden stammen die vanuit ZuidAmerika naar ons toekwamen. Rond 2003 vroeg Hunsbatz Men me te komen en we begonnen
ceremonies te doen op manieren die veel dieper waren en waar stammen in betrokken waren
van over heel de wereld. Toen begon ik hun ceremonies te begrijpen en wat ze betekenden.
Want ik wist tot dat punt helemaal niet wat ceremonies betekende. En pas recentelijk, in 2007
kwam de president van de Maya natie naar me toe. Daar zal ik later verder op ingaan.

Evolving Consciousness (menselijk bewustzijn evolueert)
* We weten dat het menselijk bewustzijn evolueert. De wetenschap heeft deze evolutie
vastgelegd gedurende een lange tijdsperiode is zich daar zeer bewust van. De encyclopedie
Brittanica ontdekte recent iets. Ik denk dat het ergens in de late 80-er jaren was. Ze
ontdekten dat wanneer je alle kennis zou nemen, die de hele mensheid heeft geleerd
sinds het begin van onze beschaving, vanaf de Sumeriërs, ca. 6.000 jaar geleden, en
je zou alles wat ze geleerd hebben brengen naar het jaar 1900. Zoveel bits
informatie, gesproken in computertermen. Zoveel bits informatie wat we geleerd
hebben gedurende een grote tijdsspanne, 6.000 jaar. Langzaam begonnen we te
evalueren en leerden vele dingen. Dan ontdekte de encyclopedie dat vanaf het jaar 1900
naar het jaar 1950 we evenveel leerden als in de laatste 6.000 jaar. Dat is ongelofelijk.
Leerden we in 50 jaar evenveel als in 6.000 jaar? Wie zou dat ooit hebben kunnen denken. En
dan ontdekten ze, deze jaartallen zijn ongeveer, niet exact, dat vanaf ca. 1950 tot ca. 1970
we weer evenveel leerden als in 6.000 jaar. En in plaats van in 50 jaar deden we het
nu in 20 jaar. En dan vanaf 1970 tot ongeveer 1980 leerden we opnieuw evenveel als in
6.000 jaar. En het bleef versnellen. Tot ongeveer 1986 verdubbelden we het opnieuw. Zo
ging het verder.
* Er was zelfs een tijd dat bij de NASA de informatie zo snel binnenstroomde, dat ze het zelfs
niet in hun computers konden invoeren. Ze waren ongeveer 8 tot 9 jaar achter. Ze moesten
wachten tot de hardware and software opgevoerd werden tot hun bekwaamheid om te leren.
Tot dit punt bevinden we ons op een recht naar boven gaande curve. We leren nu
zoveel, ik weet het niet precies, maar we leren nu in één maand evenveel als in 6.000
jaar. Het lijkt onmogelijk maar het is een feit wanneer je het onderzoekt. Dat betekent dat er
een curve is. We evolueerden langzaam, we werden slimmer en slimmer en plots, toen we de
moderne tijd naderden gingen we recht naar boven. Wat de Maya‟s zeggen is dat we een
bewustzijnverandering gaan beleven. Een verandering van grote, hoe zal ik het zeggen…
we worden iets fonkelnieuws. Een nieuw ras, een nieuwe manier om onze
werkelijkheid te bevatten. En daar gaat dit programma over, deze verandering in
bewustzijn. We gaan nog over vele andere zaken spreken maar dit is wat de onderliggende
laag is.
* Wanneer we terugkijken naar de oude culturen wordt het duidelijk, dat wij mensen nu
zeer verschillend zijn dan 2000 jaar geleden. Dat is zeer duidelijk. Niet enkel ons
modern techno-speelgoed, maar verschillend in hoe we de werkelijkheid rond ons
waarnemen. Wat we denken, dat de werkelijkheid is en wie we denken dat we zijn in deze
realiteit. De Maya’s zeggen echter, dat de evolutie van het menselijk bewustzijn een
tijd is binnen de cycli van tijd. Hetzelfde zoals DNA zich ontvouwt, terwijl het
bepaalde chromosomen bereikt. En dat we nu op dit moment een smal punt in de tijd
naderen waar de menselijke evolutie enorm versnelt en een sprong maakt naar een
nieuw niveau van gewaarzijn. We worden groter dan wat we nu mens noemen. Het is
binnen dit begripsvermogen dat we terugkeren over wat de Maya‟s te zeggen hebben over wat
we zullen worden. En het is binnen dit begrip dat we voortdurend verwijzen wanneer we
spreken over het menselijk bewustzijn dat verandert.
Ceremony
* We kunnen niet echt verder gaan met trachten te begrijpen wat de Maya‟s te zeggen hebben
over hun voorspellingen zonder te begrijpen hoe de oude wereld aankijkt tegen ceremonies.
Dat is weer een ander niveau. In de Maya geest zijn we in feite allen aan elkaar gelinkt.
Ceremonie in de oude wereld was veel meer dan wat wij in de moderne wereld begrijpen of
beginnen te vatten. Wij denken dat wetenschap en logica het belangrijkst zijn in de wereld
waar we in leven. Wij zijn er zeker van dat we superieur zijn aan datgene wat er voor ons was
en dat technologie uiteindelijk onze levens zal verbeteren en de moeite waard zal laten zijn.
Maar wanneer je denkt, dat technologie je zal redden van datgene wat Moeder Aarde naar de
mensheid zal brengen, en als de Maya‟s het juist hebben, dan zal je een lastige verrassing te
wachten staan. Zoals we in het begin reeds zeiden, het leven is niet zoals jij denkt dat het is.

En de Sanskriet Veda’s, die meer dan 6000 jaar geleden geschreven zijn spreken reeds over
de tijd waar we nu in leven. Ze spraken reeds dat we dingen zouden leren als elektriciteit
en magnetisme. En dat we zouden leren in de lucht te vliegen in metalen kisten, zo staat het
geschreven. En op zekere dag, zeggen de Veda’s, zullen we dit allemaal opgeven,
zoals een kind dat opgroeit en zijn teddybeer loslaat en reikt naar een hogere visie.
Wij staan op het punt hetzelfde te doen. Vanuit het Maya standpunt is hoge technologie
geen teken van een ontwikkelde beschaving. Het is een teken van een beschaving,
die op het punt staat ontwikkeld te worden.
* Wat is het goede van technologie voor mensen wanneer ze ontdekken dat het menselijk
lichaam en het menselijk bewustzijn bekwaam is om alles te doen, dat de technologie nu doet.
En zelfs meer dan dat. Dat is wat we gaan begrijpen volgens de Maya‟s. Eerst en vooral zien
en kennen de Maya‟s de Aarde als een levend wezen. Ze is bewust van alles wat er gebeurt
op haar lichaam. Verder zien de Maya‟s dat alles in de hemel levende wezens zijn. Ze zijn
in interactie met elkaar. Wij niet, wij zien de Aarde als een rots.
* Ceremonie is rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met de Grote
Geest, Moeder Aarde, Vader Hemel en al het leven, overal. Vanuit de oude wereld is
het begrepen, dat voordat enige verandering in de menselijke wereld kan
plaatsvinden, eerst een ceremonie moet plaatsvinden. Ceremonie is iets dat ons hart
verbindt met het hart van de aarde en het hart van de zon en het hart van het
universum en iedereen en alles wat bestaat. Wanneer de oude wereld een ceremonie
uitvoert betreden ze een heilige wereld van oneindige mogelijkheden.
* De Maya’s hebben voorspeld dat wanneer we 2012 jaar naderen, de mensheid
binnen zal gaan in chaos op een zeer diep niveau. Maar jullie hebben geen reden om
angstig te worden. Het is niet het einde, het is het begin zoals je dat weldra zal
begrijpen. Is het het einde van de cyclus van tijd? Is het het begin van een grote cyclus van
grote schoonheid en hoop? Dat is wat we moeten uitzoeken. Maar wanneer we ons
focussen op het einde van de cyclus, terwijl we rondom ons kijken, zien we dat alles
in de moderne tijd op dit moment begint te degenereren en uiteen te vallen op grote
schaal. Dat is precies wat de Maya‟s hebben voorspeld. Bijvoorbeeld het broeikaseffect en
het klimaat op de wereld nadert snel een waarschijnlijke ijstijd. Dat zal het meeste
leven op aarde uitroeien. Dat is een ernstige zaak. Het financiële systeem in de wereld
is op de rand van de totale ineenstorting. Dat is iets waar we over heel de wereld mee
worstelen. Ziekten op wereldschaal zoals aids en andere virussen en vele andere dodelijke
ziekten met bedreigende wereldpandemieën. Er woeden zowat 36 oorlogen op de wereld op
dit moment. Niet enkel in Irak en Afghanistan. Vele andere oorlogen zijn aan de gang in de
wereld. Meer dan 2 miljard mensen leven met minder dan 2 dollar per dag; 25.000
kinderen sterven elke dag dat wij leven. En de menselijke bevolking breidt zich uit tot
het punt waarbij ze alle leven op aarde vernietigt, enkel omdat wij bestaan.
* Ik kan zo verder gaan, maar jouw hart weet waarover ik spreek. De tijden waarin we leven
zijn op zijn minst gesproken bedenkelijk voor onze geliefde planeet en alle leven dat op haar
bestaat. Volgens de Maya‟s is al deze chaos lang geleden reeds voorspeld. Wij naderen nu
het einde van een zeer lange tijdcyclus en wanneer deze cyclus eindigt, doet deze
chaos zich altijd voor. Het is een deel van de cyclus van het leven. Het is natuurlijk.
Maar de Maya’s voorspellen dat de chaos die we nu ervaren pas het begin is. Er is
iets dat veel groter is dan alles wat we nu ervaren, dat hier op aarde klaar staat om
te verschijnen.
* Probeer te begrijpen dat de voorspellingen die nu onthuld worden geen fantasieën zijn die
voorspeld zijn door de Maya kalender. Want wat ik ga vertellen vanuit de Maya‟s wordt
ondersteund door keiharde moderne wetenschap, wat we jullie zullen laten zien. Zodra je de
situatie begint te begrijpen waarin we ons allen bevinden, is het tijd om te luisteren wat er
staat aan te komen en ons innerlijk voor te bereiden. Het is geen tijd om verder te leven
alsof alles nog steeds normaal is. Want dat is het niet. En „normaal‟ zoals we dat nu kennen is,
als de Maya‟s het juist hebben, zal nooit meer in ons leven voorkomen. Want datgene wat de
normale werkelijkheid zal vervangen is veel, veel grootser.

Is dit dus het einde van de moderne beschaving waarvan vele mensen geloven dat het zo is na
het bestuderen van de Maya kalender? Die voorspellen enorme aardveranderingen tegen
2012. Dat is precies wat het hoofd van de Maya natie, Don Alejandro, jullie wil laten
begrijpen. Ja, er zullen waarschijnlijk aardeveranderingen plaatsvinden, volgens de Maya‟s
maar er is iets veel belangrijker, uiterst mooi en positief waar niemand over spreekt
en waar de meeste wetenschappers zich niet bewust van zijn. Het is dat andere
positieve aspect waarvan de Maya‟s en ikzelf willen dat je bewust moet van worden.
The Eternal Secret
* Als dit einde van de cyclus een menselijke ramp wordt of een zegen voor de hele mensheid,
zal dit afhankelijk zijn van de menselijke soort. Zo is het aan mij uitgelegd door de Maya‟s en
vele andere stammen. In een tijd zoals deze, zijn wij duidelijk een blad in de geschiedenis wat
wordt omgedraaid van een beschaving in crisis. Alles hangt af van hoe de mensheid al zijn
verworven ervaring verwerkt, zijn kennis, zijn wijsheid, naar een lichaam van
gewaarzijn welke de mensheid leidt naar de toekomst. Wanneer deze
toekomstervaring ondersteunend is zullen we overleven. Wanneer het dat niet is
gaan we de weg op van de dinosauriërs en zullen we uitsterven. Het is aan ons. We
hebben de kracht om onze toekomst nu te veranderen. In feite is het hier en nu de
enige plaats en tijd om deze verandering te laten plaatsvinden.
* We spraken over dit hoger bewustzijn waar de Maya‟s ook over spreken. En daar is nog
een belangrijk begrip over, een geheim eigenlijk over de trigger die dat in werking zet. Ik kan
dat in één zin gieten. Maar die zin is niet begrepen door de meeste mensen, maar ik zal hem
toch zeggen. Daarna zal ik er nog meer uitleg over geven. Het geheim over hoe deze stap in
bewustzijn moet genomen worden heeft met het volgende te maken. Het menselijk
bewustzijn moet het gewaarzijn van de oude wereld combineren met het gewaarzijn
van de moderne wereld. Dat creëert een nieuw en meer geëvolueerd menselijk
bewustzijn voor beide werelden. Eenvoudig gezegd, wij leven in 2 werelden die van
elkaar zijn afgescheiden. De oude wereld en de moderne wereld. En we leven naast
elkaar. Maar tegelijkertijd hebben deze 2 werelden elkaar nodig. Ze moeten elkaar
leren begrijpen en elkaars kennis en wijsheid absorberen. Anders zal geen enkele
van deze 2 werelden bekwaam zijn om naar een hoger bewustzijn te bewegen. Het
vereist samenwerking. De oude wereld is klaar om nu te bewegen. De meeste
stammen van de hele wereld zijn daar volledig op voorbereid. Maar de moderne wereld heeft
de noodzaak nog niet begrepen om naar zijn voorouders terug te gaan, wat de oude wereld is.
Waarom zijn onze voorouders belangrijk voor onze overleving? En waarom is onze overleving
belangrijk voor onze voorouders?
* In deze moderne wereld leven de meesten onder ons in een synthetische
werkelijkheid. Met synthetisch bedoel ik het volgende. Afgescheiden van de natuur in
onze huizen en onze auto’s. Technologie die ons afschermt van de buitenwereld en
de zegeningen van de natuur. En door onze trots over onze technologische
verworvenheden, kunnen we niet begrijpen hoe inheemse volkeren die leven en eten in het
vuil, nauwelijks in staat zich te voeden, mogelijkerwijze enig effect kunnen hebben op deze
moderne wereld, behalve dan vervelend te zijn. Laat me dus uitleggen waarom de Maya‟s en
andere stammen zo belangrijk zijn voor de mensheid en voor zijn voortbestaan. En wanneer je
toelaat om dit begrip aan te nemen, kunnen we verder doordringen in de verborgen wereld
van de Maya‟s. Daar waar ze hun manier van leven en hun wijsheid zullen beginnen te
onthullen.
Nature of the Image of Expanding Consciousness
* Als we naar de natuur kijken en naar het universum, zien we dat het menselijk lichaam
en alle levensvormen zoals planeten, zonnen en al hun relaties inbegrepen, de
uiterlijke werkelijkheid, een wiskundig aantal getallen bevatten, die we de Fibonacci
reeks noemen. Ons menselijk lichaam bevat deze getallen op miljarden plaatsen, want elke
cel bevat ze. Dan spreken we nog niet over de vele lichaamsproporties.

* Om te begrijpen waarom precies het cruciaal is om de oude wereld met de nieuwe wereld te
verenigen, onze kennis, wijsheid en al de rest, ga ik spreken over heilige geometrie. Ik ga
dat gebruiken om dat duidelijker te maken. De gulden snede is een verhouding. Je kan
willekeurig welke lijn nemen, hoe lang ook en deze doorsnijden op een magische plaats, welke
de gulden snede is. Eén gedeelte zal 1 zijn, wanneer je dit meet. En het andere
gedeelte zal 1,6180339 zijn welke een getal is dat doorgaat tot in de oneindigheid.
Het eindigt nooit. Het is een verhouding. Je kan deze verhouding niet enkel zien bij planeten
en sterren, zonnen en manen. Je kan het zien in je eigen lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld je
hand neemt en je kijkt naar je gewrichten en je beenderen en je deelt deze lengte door deze
lengte, verschijnt die Phi verhouding, 1,6180339. Wanneer je dit been deelt door dat been
verschijnt opnieuw de Phi-verhouding. En dit been door dat been… zo kan je over je hele hand
gaan en ook met je voeten doen. Wanneer je deze hand hier neemt en deze lengte meet tot je
armbeen verschijnt opnieuw de gulden snede. Deel deze door deze en de gulden snede
verschijnt opnieuw. Neem je voet en deel die door dit… en zo gaat dat verder. Over je hele
lichaam zal je de gulden snede vinden op letterlijk miljarden plaatsen, omdat elke cel in je
lichaam de gulden snede in zich draagt.
* Dus is het duidelijk dat de gulden snede zeer belangrijk is voor de creatie. Het is
waarschijnlijk een van de meest belangrijke verhoudingen van alle mogelijkheden in de
wiskunde. Maar het leven, jij en ik, weten niet hoe dit te doen. We weten niet hoe we de
gulden snede moeten creëren. In feite geloof ik niet dat de gulden snede waar ook in het
universum bestaat. Het is enkel een idee, deze ideale verhouding, maar ze bestaat gewoon
nergens. Het leven weet niet hoe het getallen moet gebruiken die nooit eindigen. Het weet hoe
hele nummers te gebruiken zoals 1, 2, 3, 4 en 5. Het weet hoe deze te gebruiken, maar niet
die andere. Het leven bedacht dus dit andere ding wat deze man Fibonacci lang geleden
ontdekte.
* Wanneer je naar deze reeks getallen kijkt, Fibonacci is een reeks, het begint met 0, dan
gaat het naar 1, dan opnieuw 1, dan 2, dan 3, dan 5, dan 8, dan 13, dan 21, dan 34, dan 55,
dan 89, dan 144 en zo gaat het verder. Deze reeks gaat steeds verder, maar als je er goed
naar kijkt is het gewoon, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, het is vrij eenvoudig.
Je telt het laatste getal op bij het vorige en je krijgt het volgende getal. Maar als je deze
getallen door elkaar deelt…. Als je 1 deelt door 1 is de uitkomst onder de gulden snede
verhouding. Wanneer je 2 deelt door 1 krijg je 2 en dat is boven de gulden snede verhouding,
maar het is dichter bij 1,6180339. Wanneer je dan 3 door 2 deelt krijg je 1,5 wat dichter
hierbij is, maar het ligt eronder. Wanneer je dan 5 door 3 deelt krijg je 1, 6666667 wat er
opnieuw boven ligt. En wanneer je dit goed bekijkt blijft het eronder, erboven, eronder,
erboven en het getal komt steeds dichter en dichter bij de gulden snede. Wanneer je 55 deelt
door 34 krijg je 1,6176 wat steeds dichter komt.
* Wanneer je naar de Nautilus schelp kijkt, die in de helft gesneden is, zie je dat deze
kamers op het eerste zicht gebroken en vreemd uitzien, omdat dit 1 en 1, dan 2 en 3, dan 5
en 8, dan 13, 21, 34, 55, 89. Zo ontvouwen ze zich verder en komen steeds dichter bij die
perfecte gulden snede verhouding. Je ziet het plaatsvinden in deze schelp. Dat is wat het leven
doet om rond het feit te komen, dat het deze ingewikkelde getallen niet kan gebruiken, maar
wel enkelvoudige getallen zoals 1, 2 en 3. Het leven gebruikt dit niet enkel in jullie
lichamen, maar in alles. In alles wat leeft op aarde. Het doet er niet toe wat het is of
waar het vandaan komt. Zelfs al komt het van een andere wereld. Dit gebruikt het om
het te laten ontvouwen. Onthoud dat waar we hier over spreken, gaat over het waarom de
oude wereld en de moderne wereld elkaar nodig hebben om te overleven, zoals de Maya‟s
zeggen.
* Deze plant toont dit goed aan, zodat ik het kan uitleggen. Dit wordt de niesplant genoemd.
Het is een vreemde plant, maar hij groeit volgens de Fibonacci reeks. Hij komt uit de
grond en er groeit 1 blad aan, dan nog 1, dan 2 bladeren, dan 5, dan 8 bladeren, dan 13
bloemen. De Fibonacci reeks is zeer duidelijk zichtbaar. De vraag is, hoe weet deze plant
wanneer hij op het 5e niveau komt om vervolgens 8 bladeren te laten groeien en niet
10, 12 of een ander getal.

Hoe weet hij dat?
De plant weet dat, omdat wanneer hij naar zijn verleden terugkijkt, wat 3 is en weet
dat wanneer het zijn verleden optelt bij zijn heden, hij bij zijn toekomst weet dat dit
getal 8 zal zijn.
* En dat is de situatie waar de mensheid zich momenteel in bevindt. De moderne wereld is
zoals 5 nu en het weet niet waar het naartoe gaat. Het is volledig afgesloten van zijn
verleden. Wanneer het zich nu terug verbindt met zijn verleden, wat nu staat te
gebeuren op aarde, herinnert het zich opnieuw de oude wereld. En wanneer het de
oude wereld optelt met de moderne wereld, weet het precies waar het naartoe moet.
Wij moeten weten waar naartoe ons bewustzijn zich aan het uitbreiden is. En dat kunnen we
niet weten zonder de oude wereld. Het is essentieel, het is geen optie, wij zullen moeten. De
oude wereld is volledig voorbereid. Ze weten dat ze ons nodig hebben. Wij weten
enkel niet dat wij hen nodig hebben.
* De Maya’s hebben steeds de kennis behouden over de tijd, de eeuwige tijd. En in het
bijzonder over 21 december 2012, wat een mysterie is geworden. Onze moderne harten
hebben verlangd naar meer begrip over ons eigen bestaan. Wij weten dat deze dag belangrijk
is. Maar de meesten van ons weten niet wat dit echt betekent. We zullen dus deze datum
brengen naar een helderder inzicht, zodat je het grotere beeld kan begrijpen. We zullen
moeten spreken over andere onderwerpen zoals de precessie van de equinoxen en andere
tijdcycli van tijd. We zullen deze concepten uitleggen op de gepaste tijd daar ze allemaal in
elkaar passen. Als de Maya voorspellingen juist zijn en de moderne wetenschap bevestigt deze
profetieën ook, is er wat er staat te gebeuren een soort van wereldverandering met in
de onmiddellijke toekomst de ontvouwing van niets minder dan een volledige
transformatie van de planeet èn het menselijk bewustzijn. Is er iemand daarbuiten die
zich daar om bekommert? Dat hopen de Maya‟s.
* Vele wereldacademici hebben de Maya kennis en zijn kalender bestudeerd en zijn
meestal tot het besluit gekomen, dat 2012 het jaar van het laatste oordeel is voor de
mensheid. Maar wanneer we open moeten staan voor het inzicht vanuit het levende Maya
perspectief, zou het toepasselijker zijn om het de geboorte van een nieuwe mensheid te
noemen. Of nog duidelijker, de geboorte van een nieuw bewustzijn. Maar dit gedeelte van
de voorspelling is totaal over het hoofd gezien door het grootste deel van de wereld. En eerder
dan een vervolg te schrijven op “Serpent of Light” (De slang van het licht) is dit internetprogramma mijn manier om deze informatie zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Een boek
schrijven duurt vele maanden. Dan nog 9 tot 12 maanden voor het te publiceren. Dan nog een
jaar of anderhalf jaar om het in alle talen te vertalen. Dit is veel te traag. Dit bereikt jullie nu.
The Maya
* We willen opnieuw benadrukken, dat de Maya kalender de meest accurate kalender op
aarde is. Deze extreme accuraatheid heeft wetenschappers over de hele wereld verbaasd. En
gedeeltelijk door deze accuraatheid kijken honderden miljoenen mensen naar de Maya ouderen
om deze datum in 2012 te verklaren, die de wereld beschouwt als een deel van de Maya
profetie. Wat wij over heel de hele wereld hebben vernomen over deze 21-12-2012, is dat er
wereldrampen zouden plaatsvinden en dat de wereld zou eindigen.
Nationale Maya Raad van Ouderen van Guatemala
* Om meer te begrijpen over de bron waarover ik praat zal ik snel iets uitleggen over de
Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala en wie ze zijn. Er zijn 440 stammen in
Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. En elk van deze stammen heeft één verkozen
oudere. Deze 440 ouderen vormen de Maya Raad van Ouderen die zich bevindt in
Guatemala. Deze Raad verkiest één lid om de Raad te vertegenwoordigen en de Maya
natie. Dit is Don Alejandro Cirilo. Hij is een Maya sjamaan van de 13e generatie. Don
Alejandro weet meer over de Maya‟s en hun cultuur dan enig ander. Om duidelijk te zijn, er
zijn andere Maya Raden zoals de grote Itza Maya Raad die verbonden zijn met de
Hunsbatz Men, die ook een Maya priester en sjamaan is. Maar zij leven in Mexico en de lagere
plateaus. Deze raad is een andere hoofdraad en vertegenwoordigt vooral de Mexicaanse
Maya’s. Ik heb ook met hen jaren gewerkt en ceremonies verricht, zoals ik reeds gezegd heb.

Het werk dat zij doen is ook zeer belangrijk voor de wereld. Dan zijn er nog kleinere raden,
die gelokaliseerd zijn in Belize, Honduras en andere plaatsen. Het zijn meestal regionale
en afgelegen raden.
The Story from the Ancient World
* Om duidelijker te maken waarover ik spreek begin ik met een verhaal wat de Maya‟s aan mij
gaven om jullie te geven. Het beweegt als een rivier, draaiend en van richting
veranderend, maar altijd stromend naar de oceaan. We zullen de leegte beginnen te
dichten tussen de manier waarop de oude wereld begrijpt en hoe de moderne wereld de zon,
de aarde en het universum interpreteert. Als jij kan zien wat ik zeg vanuit jouw hart en niet
vanuit je verstand zal je het begrijpen. In juli 2007 kwamen Don Alejandro en zijn Elisabeth
naar Sedona in Arizona waar ik woon, om me te ontmoeten. Ze wilden me vertellen over een
aantal van de Maya voorspellingen en vroegen om bijstand bij deze voorspellingen. Waarom
ik? Dat kan ik je niet echt vertellen, behalve omdat ik reeds lang met hen werkte en ik
vermoed dat ze me vertrouwen.
* Het eerste dat Don Alejandro me vertelde was dat alles wat we tot nu toe al gelezen,
gehoord of gezien hebben van de Maya cultuur en de Maya kalender niet goedgekeurd of
geschreven is door de Maya mensen. Ook niet door een van de Raden en dus ook niet
uitgesproken zijn door Maya mensen! Wat wij weten over de Maya’s is afkomstig van
universiteiten, regeringen, religies, archeologen of gewone mensen zoals José
Arguelles en sommigen zijn zelfs Maya’s. Maar om duidelijk te zijn, de Nationale Maya
Raad van Ouderen in Guatemala hebben volgens Don Alejandro geen enkel woord
gesproken in 527 jaar! Dat is een lange tijd van stilte. Je kan dus zien waarom de Maya‟s
deze stilte verbreken omstreeks in deze tijd en zou van grote betekenis moeten zijn voor de
wereld. Verder moet alles wat wij nu weten over de Maya‟s opzij gelegd worden, zodat we de
waarheid kunnen horen. Geen waarheid die door buitenstaanders is opgemaakt, zij raden
gewoon maar, of leven in een bewustzijn welke bijna niets te maken heeft met de Maya.
* Hier is wat Don Alejandro me verteld heeft over de Maya profetie van 2012. Eerst en vooral
is er een tijdsvenster rond deze datum, 21 december 2012. De Maya’s noemen dit het
einde der tijd. Het omvat 7 tot 8 jaar. Dit tijdsvenster begon op 24 oktober 2007.
Maar de precieze einddatum is me niet medegedeeld. Wat zeker is, is dat we nu allen in
dit tijdsvenster leven, wat het einde der tijd wordt genoemd.
* Don Alejandro zei ook, dat de waarschijnlijkheid dat de Maya profetie zou beginnen op die
datum, 21 december 2012, wat de meeste mensen in de wereld geloven, uiterst
onwaarschijnlijk zal zijn. Hij zei dat het gewoon ergens in dit venster zal plaatsvinden, (het
einde van de tijd) wat betekent, elk moment! En dit tot uiterlijk 2015. Dat is iets wat geen
enkele van de voorspellingen vanuit de moderne wereld zegt. Om de situatie nog beter te
schetsen, moeten we begrijpen wat die datum eigenlijk is.
* Daarvoor moeten we spreken over de precessie van de equinoxen. Voor sommigen van
jullie gebruiken de Maya‟s een cyclus van 5.200 jaar. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt
met 5 verkrijg je 26.000 jaar. En dit is bij benadering de tijdsduur van de precessie van de
equinoxen. De cyclus die de Maya‟s gebruiken is zelfs wat korter.
* Op deze kalender zie je dat er zich wielen in wielen bevinden. Al deze wielen schijnen
zich te bewegen met verschillende snelheden. Een ervan is de precessie van de
equinoxen wat ik zo dadelijk in detail zal beschrijven. Deze komt om de 26.000 jaar
terug. Deze 52.000 jarige periodes komen hier 5x voor, maar ze ontmoeten de precessie
niet. Maar elke circa 26.000 jaar komen deze 2 cycli in perfecte lijn. En dat gebeurt op
21 december 2012. Laat ons het begrip „tijd‟ eens van dichtbij bekijken.
* We zien hoe dit grotere beeld verschijnt en zien we wat de precessie van de equinoxen is in
dit grotere beeld. Tijd is een ongrijpbaar menselijk concept. We kijken op ons horloge en
zeggen: het is 4.32 uur. De meesten van ons vergeten dat deze tijd verbonden is met de
omwenteling van de aarde. Iets werkelijks, geen digitaal geestelijk gedoe. Je kijkt naar de
zonsopgang of de zonsondergang en we denken dat de zon beweegt. Maar deze beweging is
ook een illusie. Want het is enkel maar de rotatie van de aarde die deze illusie veroorzaakt.
Dezelfde beweging die onze dagelijkse tijd schept. De aarde draait één volle omwenteling en
we ervaren een dag. Deze enkele cyclus is verdeeld in 24 segmenten die we uren noemen.
Natuurlijk weten we dat. Iedereen weet dat een dag één omwenteling van de aarde is.
* De 2e best gekende aardecyclus is de reis die de aarde maakt rond de zon.

Eén cyclus rond de zon is één jaar of 365,5 dagen. Sommige wetenschappers zeggen 365,44
dagen. Het is dus duidelijk dat we de tijd tellen door de beweging van de aarde in
relatie tot de zon. Maar er zijn andere bewegingen en cycli daarin en verbonden met
de aarde, die door de meeste mensen op aarde minder goed begrepen zijn. Maar
hebben evenveel effect op ons dagelijks leven dan de uren die we op onze horloges zien. We
weten het enkel niet. Bijvoorbeeld, de hoek van de as van de aarde die naar de zon toe
neigt, heeft een enorm effect op elk mens op aarde. Deze is op dit ogenblik 23,5
graden en wordt de obliquiti van de aarde genoemd. Deze hoek naar de zon
veroorzaakt onze seizoenen, onze zomer, lente, herfst, winter. En deze verandert
voortdurend. De eigenlijke hoek van de aarde verandert van 22,1 graden naar 24,5
graden over een periode van ongeveer 42.000 jaar. Dat is echt een heel lange periode.
Je zou niet denken dat dit iets te maken heeft met ons dagelijks leven. Maar zelfs bij deze
lange cyclus moeten astronomen deze veranderingen van de aardas op dagelijkse basis in acht
nemen, terwijl ze het universum bestuderen met hun computer gestuurde telescopen. Doen ze
dat niet, dan zullen ze niet kijken naar wat verondersteld is waar ze naar kijken. Ze zullen
uiteindelijk ergens anders naar kijken. En zelfs onze reis rond de zon is niet zo eenvoudig als
het schijnt. De vorm van de omwenteling die de excitricity genoemd wordt, verandert
ook voortdurend. Onze aarde beweegt van een praktisch perfecte cirkel rond de zon
naar een ellips, grotendeels veroorzaakt door de zwaartekrachtinvloeden van Jupiter
en Saturnus. Deze cyclus verandert gedurende een lange tijdsperiode, ca. 100.000
jaar. En interessant genoeg, het verandert niet de lengte van een jaar, terwijl het verandert
van een cirkel naar een ellips en weer terug.
* Dan is er nog de precessie van de equinoxen. Dat is een beweging in de as van de
aarde die recent is berekend door wetenschappers in het jaar 2000. Om precies te zijn
duurt het voor de as 25.771,5 jaar om een volledige omwenteling te maken. We
spreken hier over de as en die beweegt in een cirkelvormige beweging. Het is geen
perfecte cirkel, meer een ellips dan een cirkel. En om één zo‟n omwenteling te maken
duurt het bijna 26.000 jaar. Deze beweging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zon
en de maan, alhoewel ook andere hemellichamen ze beïnvloeden. De precessie van
de equinoxen verandert ook altijd, omdat er zoiets bestaat als de Melancovic cycli. De
Melancovic cycli is de opeenstapeling van alle aardcycli en alle andere cycli die de
aardcycli beïnvloeden. Die schijnt ook voortdurend te veranderen. De
wetenschappelijke focus op de Melancovic cycli sturen voornamelijk de effecten die het heeft
op het klimaat van de aarde. Daar moet men dan de Melancovic cycli voor bestuderen. Evenals
de solarcycli van de zon, een ander parameter onderwerp met betrekking tot het aardeklimaat.
* En dan is er nog natuurlijk de omwenteling om de maan, die de getijden in de oceanen
veroorzaakt die zoals een klok de lage en hoge getijden in de oceanen bepaalt. Iets
wat iedereen beïnvloedt die op de oppervlakte van de oceanen leeft. Dit beïnvloedt
ook de Melancovic cycli. Deze cycli beïnvloeden ook de menselijke emoties. En
miljoenen biologische cycli van al het leven op aarde, zoals vrouwelijke
menstruatiepatronen, zijn de sleutel over alles waar we nu over spreken en naar alle
voorspellingen van de Maya’s.
We zien dus dat er vele cycli bestaan in de bewegingen van de aarde en de precessie van de
equinoxen is er gewoon één van en wordt beïnvloed door al die andere cycli. Er zijn er andere,
maar je hebt nu een beeld.
The Precession of the Equinox
* Als we nu even een kijkje nemen naar het einde van dit puntje hier, zoals ik reeds zei, dit
elliptisch patroon en we vergroten dit, zien we dat er 2 punten zijn die zich het verst
bevinden van het centrum van de cirkel. Die worden de Apigee en de Perigee genoemd.
Deze 2 punten zullen meer en meer belangrijk worden wanneer we verder gaan. Volgens de
wetenschap duurt het 25.771,5 jaren om één volledige cirkel te maken en als het dat
doet beweegt het door alle 12 tekens van de zodiak. Deze as wijst als het ware naar
verschillende zodiaktekens terwijl het verder beweegt. En volgens de oude Hindoes en
Tibetanen, elke keer als de as in een nieuw teken beweegt, verandert de mensheid
volledig op een zeer specifieke manier. Het is iets meer ingewikkeld, omdat de Hindoes de
tijdsperioden opdelen in deze ellips in wat zij yuga’s noemen.

Deze zijn iets anders dan de astrologische tekens.
* Dus op december 2012 begint de as van de aarde te wijzen naar het teken van de
Waterman. En volgens de oude wereld zullen we snel veranderen van bewustzijn. En
volgens de Maya‟s begint deze bewustzijnsverandering niet noodzakelijk op die specifieke
datum, maar ergens binnen dit tijdsvenster waar we nu in leven.
* Wat is er gebeurd op 24 oktober 2007? Het begin van het einde der tijd. Wat was er
speciaal aan deze datum?
The Hopi Prophesy
* Er is nog een andere zeer oude stam in de VS, namelijk de Hopi’s. De academici geloven
dat deze stam vanuit de Beringstraat uit Rusland kwam, zo naar Alaska en dan verder ging
langs de kusten van Canada en uiteindelijk migreerden naar waar ze zich momenteel bevinden
in Noord Arizona. Maar volgens grootvader Eric, een lid van de Hopi Raad en de historicus
van de stam, want hij is het laatste in leven zijnde lid van dit bepaalde deel van de stam, is dit
niet de waarheid. De Hopi‟s zijn daar niet op die manier gekomen. Ze kwamen van
Guatemala. Op het ogenblik dat ze Guatemala verlieten waren ze Maya’s, geen
Hopi’s. De Maya’s stuurden hen naar het Noorden voor redenen, die nog niet zijn
vrijgegeven door de Maya’s en de Hopi’s. Maar het feit, dat Hopi’s oorspronkelijk
Maya’s waren, werd aan mij bevestigd door de 2 stammen. Ik zat bij hen en luisterde terwijl
ze me het hele verhaal deden.
* In november 2007 reden grootvader Eric en ik in een bus in Guatemala en praatten met
elkaar. Hij vroeg me of ik de blauwe bol in de lucht had gezien op 24 oktober 2007. Ik
zei hem, dat ik het zelf niet had gezien maar mijn dochter wel en toekeek toen het gebeurde.
Ik heb gezocht op het internet maar niet gevonden. Hij vroeg, kan dit de ‘blauwe ster’
voorspelling zijn die door onze stam 200 jaar geleden voorspeld werd? Ik wist het antwoord
daar niet op, ik ben geen Hopi. Maar dit is wat gebeurde.
* Net voor 24 oktober 2007 verscheen er een komeet „Holmes‟ in ons zonnestelsel. Een zeer
kleine snel bewegende komeet. Geen enkele wetenschapper zag iets speciaals in deze
kosmische gebeurtenis. Het stelde niets voor. Maar dan op 24 oktober 2007 explodeerde
deze komeet en veranderde snel tot een enorme blauwe bol in de hemel, die zich
steeds maar uitbreidde tot hij groter werd dan de zon (blue kachina). Het is nu
vermeld als het grootste object dat ooit in ons zonnestelsel is geobserveerd.
* Terwijl grootvader Eric terug naar Hopi land reisde, kwam de Hopi Raad samen en was het
er over eens dat deze blauwe bol werkelijk de voorspelling van de Hopi’s
waarmaakte… Zo werd dit snel aanvaard in zowel Noord- als Zuid Amerika. En het werd ook
door de Maya‟s aanvaard als het begin van het einde der tijd. Zo is deze periode van het
einde der tijd ontstaan. Een blijkbaar gewone kleine zaak bleek uiteindelijk een van de
grootste gebeurtenissen die zich ooit in ons zonnestelsel voordeed, waar wij ooit weet van
hebben gehad.
* Er is nog een 2e deel van deze Hopi voorspelling met de komst van een rode ster
(red Kachina). De Maya‟s en de Hopi‟s wilden dit niet met me bespreken al hoewel ik weet
dat het in boeken beschreven staat. Daar zal ik nog later over spreken. Maar ik ben er echter
zeker van dat ze dat in de toekomst wel gaan doen.
The Prophesy Begins…
* Toen Don Alejandro in Sedona was in juli 2007 sprak hij over één aspect van de Maya
profetie. Er zijn er veel meer, maar hij zei - en dit is echte Maya profetie- dat er een fysieke
poolverschuiving van de aardas zou plaatsvinden ergens binnen dit tijdsvenster. Dat
is niets nieuw. Daar Edgar Cayce lang geleden dezelfde voorspelling deed, ergens in de
30-er jaren. Misschien moet ik enkel zeggen dat ze het daarmee eens zijn. Cayce zei, dat
enige tijd na de winter 1988 de as van de aarde zou verschuiven naar een nieuwe
locatie. Hij gaf zelfs de precieze locatie waar de as zou naartoe gaan. Het is een zeer
precies punt in Rusland, ca. 16 graden van waar het zich nu bevindt. Gezien het feit
dat Edgar Cayce zowat 12.000 voorspellingen heeft gedaan van de jaren 1920 tot de jaren
1970 en slechts éénmaal fout was bij een kleine voorspelling. Hij gaf een reading toen hij in de
VS was over een man in Frankrijk en bereikte per vergissing zijn tweelingbroer. De
voorspellingen van Edgar Cayce zijn van de meest accurate in de wereld. En de moderne
wetenschap heeft deze mogelijkheid naar een poolverschuiving intens gevolgd.

Een fysieke poolverschuiving begint altijd eerst met een magnetische
poolverschuiving en wetenschappers hebben gemerkt, dat het magnetische veld van de
aarde is beginnen te verzwakken vanaf zo’n 2000 jaar geleden. Zowat 500 jaar
geleden was er een dramatische verandering in de krachten van het magnetische
veld, omdat dit zwakker en zwakker werd.
* Ca. 40 jaar geleden begon het magnetisch veld op zo’n manier te veranderen,
terwijl de magnetische lijnen lange tijd vast stonden, dat ze alle richtingen
uitgingen. Het gevolg was, dat walvissen die deze lijnen volgen terwijl ze migreren
begonnen te stranden op het land. Dat had de wereld nog nooit gezien. De magnetische
lijnen veranderden van hun vaststaande posities en sommige bevinden zich nu in
landmassa’s waar ze voorheen nooit voorkwamen. Niemand had ooit gezien dat
walvissen dat deden en dat de magnetische lijnen veranderden. Dan begonnen vogels op te
duiken op plaatsen die geen deel uitmaakten van hun migratiepatronen. Opnieuw
doordat de magnetische lijnen veranderden. En ze veranderden omdat het magnetische
veld van de aarde zwakker en zwakker werd. In de jaren ‟90 moesten de vliegkaarten
van de wereld, die gebruikt worden om de vliegtuigen te leiden op de vliegvelden veranderd
worden. Wereldwijd. Omdat de oude niet meer konden gebruikt worden. En vandaag zijn de
magnetische lijnen zo onbetrouwbaar, dat de magnetische kaarten moeten
nagekeken worden elke keer dat een vliegtuig landt om zeker te zijn dat hun
leidsysteem goed functioneert. In 2003 werd er een TV-uitzending gegeven vanuit Nova
waar een team wetenschappers de kans gegeven werd om over de mogelijkheden van een
poolverschuiving te praten. Deze wetenschappers verklaarden dat de magnetische polen van
de aarde zullen verschuiven ergens in de nabije toekomst. Dat het zelfs een vaststaand feit is.
* En dan, iets meer dan 2 jaar geleden gingen deze wereldwetenschappers, die het
magnetisch veld van de aarde observeren, op het internet om de wereld te waarschuwen.
Ze kregen 11 dagen voordat de regering hen van het internet verbande zodat ze
stopten met praten. Waarschijnlijk omdat ze bang waren dat de mensen te bezorgd
zouden worden. Deze wetenschappers zeiden dat er zoveel anomalieën in het magnetisch
veld van de aarde aanwezig zijn, dat ze denken dat binnen 25 jaar de magnetische velden
van de aarde niet enkel zouden verschuiven, maar zouden omkeren van polariteit. De
Noordpool zou dan de Zuidpool worden en tegenovergesteld.
* Dan 8 of 9 maanden geleden kwamen dezelfde wetenschappers terug op het
internet en gaven een nog krachtigere waarschuwing. Ze zeiden dat de anomalieën zo
groot waren dat ze de waarschijnlijkheid van een magnetische poolverschuiving elke
minuut konden verwachten. Wat de wetenschap weet als feiten, is dat zowat 13.000 jaar
geleden er een fysieke poolverschuiving was. Een poolverschuiving die samenviel met de
andere kant van waar we ons nu bevinden in de precessie van de equinoxen. Dat is ca. 13.000
jaar geleden. Precies het tegenovergestelde van waar we ons nu bevinden. Ze geloven dat
toen de Hudson baai aan de kant van de Noordpool lag voor de as verschoof. Dan iets
minder dan 26.000 jaar geleden, op hetzelfde moment dan waar we ons nu bevinden in de
precessie van de equinoxen, het einde van de tijd waarin we ons nu bevinden, dicht tegen 21
december 2012, verschoof de magnetische pool van de aarde ook de 2e keer. En als dat nog
niet schokkend genoeg is en wat de wetenschap weet is dat wanneer de fysieke as van de
aarde verschuift naar een nieuwe locatie dit slechts 20 uur in beslag neemt. Minder
dan één dag. Dat zeggen de Maya‟s niet, dat heeft de wetenschappelijke wereld
gedocumenteerd. Je wordt op een morgen wakker en op één dag is je wereld totaal
getransformeerd.
* We gaan terug naar de magnetische polen. Wat de wetenschap ook gemerkt heeft is dat net
voor de poolverschuiving op de aarde plaatsvindt, er altijd een magnetische
poolverschuiving is, gevolgd door een periode van geen magnetische velden. Dat is
volledig afgesloten. Wat nu enkel een theorie is, omdat de moderne mens toen niet leefde. Er
is nooit iemand getuige van geweest. Maar deze theorie is de enige theorie die verklaart hoe
dit mogelijk is. Wanneer je er over nadenkt, de aarde is massief, en om de as van de aarde te
veranderen is er een enorme hoeveelheid energie nodig. Dat is bijna onmogelijk.
Wetenschappers zijn nog niet bekwaam geweest om dit te verklaren.

De hoeveelheid energie zou zoiets zijn als de maan die de aarde zou raken. Iets van dat
niveau. Hoe zou de aarde zijn as kunnen bewegen? De hoeveelheid energie daarvoor is
niet te bevatten. Het zou zijn alsof een maan op de aarde zou inslaan, iets van dien aard. Maar
dat is niet nodig, de aarde heeft zijn as reeds honderden malen verplaatst gedurende
de laatste miljoenen jaren. De wetenschap heeft nog nooit kunnen verklaren hoe dit
mogelijk was. Tot er recent een theorie verscheen, 20 tot 30 jaar geleden. De theorie ging als
volgt.
* Op de aarde is een korst, tussen de 30 en de 60 km dik. Daaronder bevindt zich de
mantel. Er is een bovenmantel die de korst verbindt met het binnengedeelte van de
aarde. Deze bovenmantel bestaat uit rotsen. Echter, de wetenschappers hebben ontdekt dat
als het magnetisch veld van de aarde naar 0 daalt, totaal wegvalt, en dat verwacht
men binnenkort, dat na ca. 2 weken deze rotsformatie die rond de aarde aanwezig is
vloeibaar wordt, net als olie. Dan komt de buitenkorst van de aarde volledig vrij om
te draaien in elke willekeurige richting. Er zou dus nog een zeer grote energie nodig zijn
om dit alles te bewegen, maar helemaal niet zoals het vereist zou zijn om de hele aarde te
bewegen naar een nieuw aspunt.
* Ze geloven nu dat het ijs op de Zuidpool niet helemaal in het centrum staat, het is
uit het centrum. Dat is een gigantische hoeveelheid ijs, ca. 4 km dik. Als dit ijs zou
smelten zou het de oceanen laten stijgen met ca. 65 meter. Dat is veel water. Wanneer
dus de oppervlakte van de aarde, de aardkorst vrij is om te roteren, de massa ijs verder uit
het centrum geraakt; ze denken dat het dan naar een nieuw centrum balanceert en
wanneer dat gebeurt zal de korst meebewegen. De wetenschappers van de wereld
hebben dus nu uitgerekend waar zij geloven/voorspellen dat de as van de wereld naar toe zal
gaan en dat is bijna identiek aan wat Edgar Cayce heeft gezegd. Zeer interessant. Edgar
Cayce zei dat het op 16 graad zou zijn ergens in Rusland en de wiskundige
wetenschappers berekenden op 17 graden in Rusland. Bijna dezelfde plaats dus. Of het waar
is weten we niet, maar dit is een theorie. Niemand heeft het ooit zien gebeuren. Tenminste
geen modern mens.
* De verschuiving van de polen op deze as zal hoe dan ook plaatsvinden. Het is over deze
wereld dat de Maya’s met jullie willen spreken, want zij weten het zeer goed. Zij herinneren
hun verleden en zij herinneren zich die beide poolverschuivingen die de wetenschap
heeft vastgesteld in recente tijden. Volgens de Maya’s hebben zij door die 2
doorgeleefd. Zij zijn dus reeds op aarde gedurende tenminste 26.000 jaar. De
wetenschap kan dat niet tegenspreken want ze weten niet waar ze vandaan kwamen en ze
weten niets over hen. Maar volgens Don Alejandro zijn tijdens de laatste
poolverschuiving miljoenen mensen omgekomen, gewoon omdat ze niet begrepen
wat er gebeurde. Moesten ze het geweten hebben en de situatie hebben begrepen
konden ze eenvoudig hun ervaring transformeren naar iets krachtig, gracieus en
mooi. Maar Don Alejandro zegt dat als ze niet begrijpen wat er gebeurt en in de angst
stappen, ze gemakkelijk kunnen sterven. Daarom wil hij hierover spreken.
* Don Alejandro spreekt ook over 30 uur duisternis die zich zal voordoen wanneer de
poolverschuiving aanbreekt. Ik ben me bewust dat er een aantal mensen zijn die over 3
dagen van duisternis spreken. De Maya‟s zeggen, neen, het is geen 3 dagen, het zijn 30 uren.
Hij zegt dat alles zwart zal worden en men kan zelfs de sterren ’s nachts niet meer
zien. Met andere woorden, wij worden 30 uur blind. Hij zegt dat het gedurende deze
periode is dat zoveel mensen zullen sterven van angst die in hun ervaring treedt. Maar hij zegt
ook, dat als iemand zich geen zorgen maakt en gewoon stil blijft en zich ontspant, zal
alles terugkomen, je gezichtsvermogen komt terug, alles wordt weer normaal en het
neemt slechts 30 uur in beslag. Dit is ook iets wat de Maya‟s willen dat je begrijpt. Ga
gedurende die verandering niet in de angst. Het is niets om bang voor te zijn.
* Maar natuurlijk na de poolverschuiving, waar je je bevond op de oppervlakte van de aarde is
nu waarschijnlijk volledig anders ten opzichte van de evenaar, dan voor de verschuiving. Je
zal dan waarschijnlijk in een nieuwe en volledig andere omgeving leven. Je moet dat
onmiddellijk kunnen evalueren, je moet uitzoeken waar je bent, of je kan omkomen
van extreme koude of extreme hitte. Dat is ook iets dat je moet weten.

* Eén gedeelte van de Maya voorspelling die gegeven is en die de wereld „de dag van het
laatste oordeel‟ noemt, is nog veel belangrijker. Hoe weten we hoe we moeten zijn
tijdens de fysieke poolverschuiving en direct daarna? Volgens de Maya‟s gaat het om
de vibratie die voortkomt vanuit je hart. En deze vibratie is in perfecte resonantie
met het hart van de aarde, het hart van de zon en het hart van het universum. Als wij
leren te leven in deze vibratie zal de levende aarde ervoor zorgen, dat we verder
leven in de nieuwe wereld.
The Secret the Maya have learned about the Human Heart
* Het geheim kan enkel in woorden gesproken worden en het kan enkel geleefd worden
om de betekenis te kennen. Woorden komen vanuit het verstand. Maar wat we moeten
onthouden heeft niets te maken met het verstand. Het heeft te maken met het menselijk
hart. Door woorden te gebruiken en dat doe ik, kan ik zeggen dat in het hart zich een
heilige ruimte bevindt, waar schepping plaatsvindt. En dat leven vanuit deze heilige
ruimte iemands relatie verandert met de hele natuur en het universum. Het verstand
heeft een ego. Het ziet zich afgescheiden van de werkelijkheid. En ook ziet het zichzelf als het
meest belangrijke deel van de werkelijkheid. Maar vanuit het hart is men niet
afgescheiden van de werkelijkheid, maar wordt er één mee. Er is geen afscheiding en
alle delen zijn gelijk. De Maya‟s spreken daar voortdurend over. Dat geen enkel wezen
hoger is dan een ander, wij zijn allen gelijk.
* Je ziet dus dat woorden kunnen beschrijven waar we over kunnen spreken. Maar je
kunt die andere manier niet proeven zonder binnen te treden in de heilige ruimte van
het hart, deze te voelen en één te worden met deze trilling. Dit is iets waar we een
andere keer meer over zullen spreken.
The Heart of the Maya
* Misschien is de beste manier om je het hart van de Maya’s te tonen, verder te gaan met
het verhaal. We betreden nu de jungles van Guatemala. In juni 2007 leverde ik mijn
manuscript af van de „Serpent of Life‟ (slang van het leven) aan mijn uitgever. Daarin wordt
gesproken over vele verhalen van ceremonies van de Maya‟s en andere stammen, waardoor de
innerlijke energieën van de aarde zijn veranderd. In juli 2007 kwamen, zoals ik reeds zei, Don
Alejandro en zijn vrouw naar Sedona en vroegen me om samen te komen. Nadat Don
Alejandro gesproken had over de poolverschuiving, vertelde hij me dat zeer binnenkort,
volgens de Maya kalender rond die tijd, de wereld zou binnentreden in het einde der tijd.
Bepaalde ceremonies moesten plaatsvinden ter voorbereiding en dat deze ceremonies waren
gemarkeerd in de Maya kalender. Dit is allemaal voor de blauwe bol verscheen (Blue Kachina).
* Don Alejandro begon te spreken over de Spaanse conquistadores en hoe zij bijna alle
Maya informatie en gegevens hebben vernietigd. Daardoor verloren de Maya‟s veel van
hun kennis, hun voorspellingen en hun wijsheid. Maar daarna vertelde hij dat geheime
documenten waren verborgen voor de conquistadores en dat nu de tijd is gekomen
om deze kennis terug op te bouwen. Hij ging verder met te zeggen, dat volgens de Maya
voorspellingen, de Maya‟s nu deze kennis, hun ervaringen, wijsheid en herinneringen terug
moeten opbouwen en dat dit de tijd is om het naar buiten te brengen. En dat gedurende deze
tijd de wereld zou toekijken. Don Alejandro zei dat de Maya Raad dit had gezien
wanneer een groep mensen vanuit alle continenten en een groot aantal landen van
de wereld zou samenkomen en dat deze groep de wereld zou vertegenwoordigen. Hij
vroeg me om deze mensen te zoeken. Precies 60 mensen en deze bijeen te brengen
in Guatemala stad op een specifieke dag in november in dat jaar 2007. Van daaruit
zouden hij en de Maya Raad hen brengen naar de jungles van Guatemala om toe te zien hoe
de Maya Raad hun kennis opnieuw te zien samenbrengen. En ook om ceremonies uit te
voeren met deze wereldgroep.
* Dat was gemakkelijk voor mij. Het vergde slechts 60 telefoongesprekken en het was klaar.
Ze kwamen uit 23 landen. Onder hen was grootvader Eric van de Hopi stam en 3 ouderen
vanuit de Sierra Nevada, Santa Martha, Columbia, Zuid-Amerika. Eén was een Kogi mama‟s en
de andere was een Ayuacas mama‟s en zijn broer. Deze 2 stammen zijn betekenisvol door hun
oude verleden. Don Alejandro zei me dat de Maya’s oorspronkelijk van Atlantis kwamen.

Ik wist dit al jaren, maar het was toch vrij krachtig om dit van hem te horen. Dus laat ons
gedurende een kort ogenblik Atlantis terug bezoeken om te zien hoe deze andere 3 stammen,
de Hopi, de Kogi en de Ayuacas zo belangrijk zijn.
* Atlantis was een land dat werd gesymboliseerd door 3 ringen. Elke ring binnen een
andere. Het werd ook gezien als 3 bollen. Zo zag Atlantis deze tekens. De buitenste ring of
bol staat voor de mensen die in Atlantis woonden. De middelring of bol staat voor de
priesters en zij werden Maya genoemd. De priesters waren de brug tussen de mensen en de
binnenring of bol die de Nakkals werden genoemd. De Nakkals waren degenen die
rechtstreeks spraken vanuit de heilige ruimte van hun hart en rechtstreeks waren
verbonden met de spirit van Moeder Aarde en daar voorbij. Ze leefden in grotten en in
speciale kamers in de piramides. Ze gloeiden in het duister en zweefden enkele cm boven de
grond. De Hopi’s waren Maya. En de Maya’s zijn Maya en de Kogi en de Ayuacas
mama’s waren en zijn de Nakkals waar ook 2 stammen uit Colombia deel van uitmaakten.
* Toen Atlantis zonk, 13.000 jaar geleden door de fysieke poolverschuiving,
sprongen de Maya’s in hun boten en roeiden naar de Yucatan, niet ver van het ZuidWest gebied waar Atlantis zich bevond.
* De Nakkals roeiden in hun boten naar waar nu Santa Martha in Colombia is. Of
tenminste daar niet ver vanaf.
* Al deze stammen zijn met elkaar gerelateerd. En al deze stammen herinneren zich wat
er gebeurde. Niet enkel 13.000 jaar geleden, maar ook 26.000 jaar geleden en zelfs veel
langer.
* Maar dit zou de 1e keer zijn sinds Atlantis is gezonken, dat deze 3 stammen samen
kwamen en ceremonies uitvoeren. Het was historisch. Het gaat nog verder. Zelfs voor
grootvader Eric, hij was de 1e Hopi die terugkeerde naar Guatemala sinds ze dat duizenden
jaren geleden verlieten toen ze noordwaarts trokken naar het 4 hoeken gebied waar we reeds
over gesproken hebben.
* De Maya Raad van Ouderen leidden ons eerst naar het Atalan meer, een van de heilige
meren van de Maya mensen. Onze groep werd verwelkomd door 25 leden van de 440
ouderen, die verkozen zijn om degenen te zijn die hun kennis terug herinneren. Er zijn
andere manieren waarop de Maya’s hun kennis terug herinneren, buiten hun brein te
gebruiken. Door gebruik te maken van de 13 kristallen schedels. Eén voor elke 1000 jaar
sinds Atlantis. We zullen daar direct verder over praten, het is een buitengewoon onderwerp.
* De wereldgroep zat samen in een halve cirkel rond de 25 Maya ouderen, terwijl zij
begonnen met de Maya glyph 0. Zij begonnen deze glyph letterlijk te ontcijferen alsof
ze dat nog nooit gezien hadden. Na ongeveer 1,5 uur waren de Maya‟s klaar met het getal 0.
Dan gingen ze verder met glyph nummer één. We keken toe hoe ze de 0, de 1 en de 2
behandelden. We spendeerden aan deze gebeurtenis ongeveer een halve dag en dan was ons
aandeel daarin voorbij. De wereld keek toe hoe de Maya‟s hun kennis herschiepen en de
voorspelling was vervuld.
* De volgende morgen nam de Maya Raad van Ouderen ons mee met de boot naar de
verste kant van het Atalan meer naar een plaats waar enkel Maya ceremonies werden
uitgevoerd. We gingen een Maya vuurceremonie doen. De boottrip naar de andere oever
was iets dat elke deelnemer zal herinneren voor de rest van zijn leven. Deze torenhoge
vulkaan die aan de andere kant van de oever opdoemde liet ons achter met een
ontzagwekkend gevoel dat deze elk moment zou kunnen uitbarsten. Er kwam rook uit. Geen
wonder dat de Maya‟s daar hun vuurceremonie deden. Op een afgelegen strand met het
geluid van de golven die eindeloos aanspoelden en een diepe blauwe lucht die de
hemel boven ons vormde, plaatste Don Alejandro onze diverse groep in een
cirkelvorm. En in bijna stilte na een urenlange voorbereiding waarin elk gedeelte van
de vuurceremonie zorgvuldig en geometrisch gecreëerd werd, een prachtig
arrangement van stenen, kruiden, kaarsen en andere heilige objecten, was het vuur
klaar om leven aan de ceremonie te geven. Dit was zeer ongewoon. Ik weet niet of de
vuurceremonie ooit voorheen is gefilmd. In het bijzonder de manier waarop ze het deden. Ze
lieten ons letterlijk zien hoe ze de geometrische beelden vormden op de aarde en
verklaarden wat elk ding betekende.

Bij elk kruid dat ze toevoegden vertelden ze de betekenis, terwijl ze elke kaars en object
plaatsten, vertelden ze telkens wat dat betekende. Dit is misschien nog nooit voorheen gedaan
en volgens Don Alejandro heeft deze ceremonie niet plaatsgevonden in de laatste
13.000 jaar.
* De Hopi, de Koga mama‟s en de Ayuacas mama‟s, de leden van de Maya Raad van Ouderen,
Don Alejandro en onze nederige groep van over heel de wereld, vouwden onze handen in
gebed, terwijl de 1e vlammen de open hemel bereikten. Wij waren afkomstig van
over heel de wereld, van vele verschillende tradities en culturen en we gingen
allemaal in ons hart en drongen door in gebed, met één stem en één hart. We baden
voor Moeder Aarde en haar kinderen, wetende dat de Aarde op het punt staat om in
een geweldig stadium van evolutie te treden. Zoiets als een kindergeboorte. Ieder van
ons bad vanuit ons hart voor Moeder Aarde om de hele wereld en alle leven op aarde te
helpen. Deze ceremonie duurde ca. 3 uur. Na 1 uur en terwijl ik keek naar het vuur en
luisterde naar de gebeden, ging de arm van Ayuacas man naar boven, hij had zijn ogen
gesloten. Dat zorgde ervoor dat iedereen naar hem keek. We wisten niet wat hij deed. Maar
precies waar hij naar wees in de lucht, vloog een enorme arend, zo’n 40 meter hoog,
over de ceremonie. Hij bewoog zelfs geen enkele veer en scheen vast te staan in de
lucht zonder zijn vleugels te bewegen. Zo bleef hij daar gedurende meer dan 10
minuten. Daarna zweefde hij iets naar de zijkant en bleef daar aanwezig, terwijl wij verder
gingen met de ceremonie die dus niet meer was uitgevoerd sinds zeer lange tijd. De gebeden,
de liederen, de chantings, het dansen, het vuur, de rook die naar de hemel opsteeg, we
droegen hoopvol onze intenties uit naar onze Moeder en onze Vader. Onze harten waren
wijd open. Deze ervaring was ongelofelijk.
* Wanneer we terug in de boten stapten om terug te keren naar de andere kant van het meer
en dat zal ik nooit meer vergeten, keek ik naar onze ongewone groep terwijl ik naar de pier
liep. Religies van het Christendom, Moslims, Joden, Boeddhisten, Taoïsten, Chinto’s,
Hindoes en veel meer. Allemaal tussen de oude stammen van Atlantis en het land
van de lotus. Don Alejandro en de Maya ouderen zochten naar iets. Ik voelde dit in
mijn hart. En wat het ook was, ze moeten het gevonden hebben tijdens de ceremonie, want
ze vroegen ons om een andere ceremonie uit te voeren op een plaats ver weg van het
Atalan meer. Een plaats die Tikal genoemd wordt, een oude tempel site in Guatemala die
de kroonchakra vertegenwoordigt in het menselijk lichaam. De ingang naar het
hoger bewustzijn.
The Maya of Eternal Time
* Tikal is een majestueuze wereld van tempels waar ooit een stad rond deze
hoofdtempels stond, die zich tientallen kilometers in alle richtingen uitstrekte. Het
was een enorme stad die waarschijnlijk op zeker punt miljoenen Maya‟s onderdak bood. Ik
weet nog dat toen ik naar een kunstwerk van de stad keek, hoe het er waarschijnlijk uitzag
toen het nog levend was en dat het er uitzag als een stad van een ver afgelegen
toekomst. Een ruimtetijd, niet vanuit het verleden en niet zoals moderne mensen denken dat
vanuit een primitieve stam komt. De Maya’s zeggen dat voordat ze in Atlantis kwamen,
ze afkomstig waren van de sterren. En wanneer je Tikal ontdekt in de vroege jaren 90 en
dit allemaal zag, zou je het misschien gaan geloven.
* We volgden Don Alejandro en de Maya ouderen naar een hoog gelegen plaats voor een
ceremonie die daar duidelijk al ontelbare keren was uitgevoerd. En opnieuw begonnen ze met
traag en nauwkeurig de structuur van de Maya vuurceremonie te herscheppen. Dit
duurde zoals voorheen weer een uur. Enkel de voorbereiding vóór het vuur werd
aangestoken. Eerst scheen het alsof ze de 1e ceremonie herhaalden, maar de atmosfeer begon
traag te veranderen. Elke keer als Don Alejandro zijn armen naar boven stak, tussen
deze enorme bomen waar we ons tussen bevonden, gierde de wind daardoor en
rondom ons. Het was vrij dramatisch. En na ca. 10x begonnen we het al te verwachten.
Hij hief zijn armen op en we wachtten slechts tot de wind begon te waaien. Dan
begon het licht te veranderen en de stralen licht begonnen door de takken en de
bomen te snijden en gaven ons het gevoel, dat we ons in een oude kathedraal ergens
in Zuid-Frankrijk bevonden. Als toeristen die keken en merkten dat ze niet konden
weggaan, het was zo betoverend. Het was een schoonheid in die ceremonie.

* Maar ik voelde dat Don Alejandro en de ouderen nog opnieuw naar iets zochten en
wachtten. Ik kon er niets aan doen. Ik voelde het in mijn hart maar kon niet zeggen wat het
was. Ik voelde dat ze naar tekens zochten zoals de arend waar we daar straks over praatten.
Dat kon enkel komen van Pacha Mama of Moeder Aarde. Geen menselijk wezen kon deze
uitkomst bepalen of beïnvloeden, het moest van Moeder Aarde komen. Wat die tekens ook
waren, ze moeten verschenen zijn, want we werden gevraagd om verder te gaan. De Maya
ouderen namen ons mee naar een andere tempel, enkele afgelegen tempels. Eén waar
ik nog nooit van gehoord had en zeker niet gezien. Maar toen ik ze eenmaal zag, kon ik niet
begrijpen dat de wereld het bestaan niet van kende. Ze waren verbluffend en bezaten een
diepe kracht in de aarde. Maar hier deden we geen ceremonie zoals in die andere plaatsen.
Don Alejandro wilde enkel dat we ze ervoeren of misschien dat de energieën van de
tempels ons zouden ervaren.
* Misschien is het nu tijd om te praten over de andere manier hoe de Maya’s hun kennis
terug kregen, hun ervaringen, hun wijsheid, hun herinneringen naar deze huidige
tijd, vanuit een ver verleden dat bijna voor altijd verloren leek. Ze doen dit niet met
hun brein maar met hun harten. Dat is iets waar de oude wereld experts in zijn, net zoals
wij experts zijn met ons brein. Wat ik jullie nu ga vertellen komt niet van Don Alejandro, maar
van Hunbats Men uit de Mexicaanse Yucatan. Mijn ervaringen in dat land is informatie die
geheim is gehouden tot onlangs. Ik kan erover praten, maar moet wat voorzichtig zijn in wat
ik zeg.
* Het was de Mayaanse grootmoeders genootschap die de kristallen schedels, pad
der wijsheid creëerden. Net zoals wij doen met onze computers die geheugen
bevatten, voor iets wat we willen herinneren op een latere datum, gebeurt dit ook
met de kristallen schedels. En net zoals onze computers zijn gebaseerd op silicium om
deze bekwaamheid om geheugen te hebben te bereiken, zo zijn ook de kristallen van
silicium gemaakt, ook om geheugen te bevatten. De eerste kristallen schedel kwam
van Atlantis. Maar de 2e kwam van de nieuwe Maya wereld nadat de wereld
verschoof bij de fysieke poolverschuiving 13.000 jaar geleden.
* Elke kristallen schedel werd om de 1000 jaar gecreëerd en bevat het geheugen van
de laatste duizend jaar. Alles samen zijn er 13 kristallen schedels die samen het geheugen
bevatten van de laatste 13.000 jaar. Wanneer het tijd was, elke 1000 jaar, werd er een
Maya grootmoeder gekozen en zij maakte zich klaar voor haar lotsbestemming. Zij
begon met een kristallen schedel te kerven in een menselijke schedel. Dat was
gewoonlijk een mannelijke sjamaan, die het kristal selecteerde en ook de eigenlijke kervingen
uitvoerde in de menselijke schedel. Verschillende soorten kristal werden gebruikt,
afhankelijk van de tijd en de noodzaak. Het kon vele jaren duren tot de kristallen
schedel klaar was voor de uiteindelijke ceremonie waar de hele stam zich in feite al
1000 jaar op voorbereidde.
* Dan selecteerde de grootmoeder een jongeman of vrouw en 1xl selecteerde zij
beide, een man en een vrouw. Geselecteerd worden voor de kristallen schedelceremonie
was een grote eer en voorrecht voor deze Maya persoon of koppel. Als de grootmoeder de
juiste persoon geselecteerd had, ging deze persoon in een training, meestal vanaf
toen ze baby waren tot een oudere leeftijd. Dat duurde tot de kristallen
schedelceremonie plaatsvond. Deze eervolle persoon moest zoveel zij konden studeren
over alles wat de Maya natie wist op die tijd, met andere woorden over de laatste duizend jaar.
Zij moesten de Maya wijsheid belichamen, heilige kunsten van hogere kennis, alles wat ze
wisten, hun herinneringen en dat alles trachtten ze te plaatsen in één persoon. Deze persoon
werd door deze training bijna onvermijdelijk sjamaan. Wanneer de Maya ouderen voelden dat
deze persoon klaar was en in overeenstemming met de Maya kalender, werd deze samen met
de grootmoeder voorbereid voor de heilige kristal schedelceremonie. De lotsbestemming van
deze persoon en van de grootmoeder zou gaan verzegeld worden voor duizenden jaren.
* De Maya kristallen schedelceremonie werd elke 1000 jaar gehouden. De gekozen
persoon en de grootmoeder werden dan afgestemd door een zeer speciaal brouwsel
gemaakt van natuurlijke kruiden, psychedelische planten en paddestoelen.

Het werd zeer sterk gemaakt, omdat deze persoon en de grootmoeder dit moesten opeten
gedurende de ceremonie en dit hen naar hun zeer speciale ervaring zou leiden. In hun
hart zouden ze zich weldra afscheiden van hun lichamen, maar niet van de aarde. Ze
zouden sterven maar niet gaan naar de andere niveaus. En terwijl de hele stam hen
omringde, biddend en steunend, verlieten hun spirits hun lichamen en betraden de
fysieke kristallen schedel. En beiden namen deze kristallen schedel als hun lichaam
aan voor de volgende duizenden jaren tot de tijd waar we ons nu in bevinden, het
einde der tijd. Ergens in de periode van het einde der tijd zullen de Maya’s deze
laatste kristallen schedelceremonie uitvoeren.
* Ik kreeg een e-mail van Hunsbatz Men, 4 dagen voor we hier aankwamen en weet dat
het nog niet heeft plaatsgevonden maar dat het weldra zal gebeuren. Dit is een verbazende
ceremonie. 13 Maya sjamanen, mannen en vrouwen, zullen de spirits van deze oude
Maya zielen ontvangen in hun hedendaagse lichamen en zullen zich alles herinneren
wat die oude spirits zich herinneren. Het is zelfs beter dan een computer, want zij
herinneren zich eveneens de emotionele aspecten. Wanneer deze ceremonie
plaatsvindt, zullen de Maya’s die vandaag leven zich heel het verleden herinneren,
helemaal tot de tijd van Atlantis en zelfs daarvoor. Dan zullen de Maya’s deze kennis
en herinneringen mengen met de intellectuele kennis van de 25 Maya ouderen die de
Maya geschiedenis herschrijven. De Maya natie zal dan weer volledig zijn en zich alles
weer herinneren van hun brein en hun hart. Dat is hun plan en ik denk dat ze het zullen
uitvoeren.
* En voor ons, de rest van de wereld, zal er een grote zegening plaatsvinden,
wanneer de Maya natie intact is, zowel met de oude als de moderne kennis, alle
ervaringen, wijsheid en herinneringen tegelijkertijd. Dat maakt allemaal deel uit van
de Maya voorspellingen en jullie leven nu om de waarheid van deze voorspellingen te
kennen.
* Don Alejandro hief eenvoudig zijn handen omhoog en zei: Oké, nu gaan we naar het hart
van Maya land. Wat dat ook betekende. We begonnen te reizen, maar ik had geen idee waar
naartoe. We hadden een grote moderne zilveren autobus die over de autosnelwegen suisde,
onderweg de prachtige jungles van Guatemala doorkruisend. We wisten niet waar we naartoe
gingen. We reden uren en uren naar deze onbekende locatie en uiteindelijk viel ik in slaap. Ik
herinner me het ritme van de wielen op de weg en dacht dat ik begon te dromen. Het volgende
dat ik nog weet is dat plots, zonder enige waarschuwing, Don Alejandro de bus beval om aan
de kant van de weg te gaan. Ik ontwaakte en keek naar buiten. We konden eender waar zijn.
Het was een landschap dat waar maar ook in Guatemala kon zijn. Grasvelden aan beide zijden,
afgebakend met roestige prikkeldraad omheiningen. Heel alledaags, niets speciaal, geen
tempels, niets.
* We stapten allen uit de bus, willekeurig als een bende mieren, niet wetend wat te doen of
waar te gaan. Uiteindelijk gingen Don Alejandro en de ouderen naar de andere kant van de
weg waar er een opening in de afsluiting was. Het was een hek, een soort ruimte in het
midden. Je zou het nooit opmerken in het voorbij rijden. We volgden de Maya‟s op dat smalle
graspaadje en hadden geen idee wat daar aanwezig was. We wandelden geruime tijd, circa 1,5
km en het werd meer rotsachtig. Het was duidelijk dat we een soort van lage bergstreek
naderden. De bomen begonnen ons te omhullen, de begroeiing werd dichter.
* Dan namen de ouderen een scherpe bocht naar links en betraden een ander
omheind veld, waarna we snel in een jungle terechtkwamen. Een jungle waar
duidelijk iemand voor zorgde. Het was gewoon te mooi. Stralend gekleurde vogels vlogen
over ons heen. Stenen om op te stappen, precies wanneer je ze nodig had. Alles was vochtig
groen en verzorgd. Het was meer als een hotel verzorgd dan dat de natuur dit zou doen. Maar
hier was het dan in het midden van nergens. Verrassend genoeg, maar niet echt verrassend
verscheen daar een prachtig houten gebouw, geplaatst in de vallei waar we naartoe
gingen. Het was een gebouw dat lang geleden door de Maya’s gebouwd was om iets te
beschermen waar wij toegang tot gingen krijgen. Het betrof grotten waar de Maya’s
verbleven in deze wereld, lang voor Atlantis. Voor de inheemse Amerikanen wordt dit de
Sipapuh genoemd, het heiligste van het heiligste voor hen.

* Ik voelde dat ik van binnen heel stil werd. Mensen praatten met elkaar en beseften dat ze
eten kregen, maar het intrigerende dat zich bevond aan de andere kant van dit
openluchtrestaurant was bijna ondraaglijk. De ouderen lieten ons in dit prachtige gebouw
plaatsnemen met de tropische jungle die ons langs alle kanten omhulde. Ze gaven een
traditioneel Maya gerecht. We hadden een lange tocht voor de boeg, maar we wisten het
niet. De ouderen wisten dat wel, maar ze zorgden gewoon voor ons.
* Na de lunch bewogen we ons op één rij naar een gebied achter dit gebouw, die geleidelijk
naar boven ging. En naarmate we de berg naderden die voor ons lag, werd ik zelfs nog stiller
van binnen en begon in mezelf te zingen, terwijl ik dichter en dichter kwam bij iets dat ik
niet begreep. En dan gebeurde het. Een kleine opening in de berg verscheen. Niet veel
groter dan een opening waar 2 tot 3 mensen tegelijk konden doorgaan. Het duurde even maar
uiteindelijk waren we allen in de berg in een lange, smalle tunnel. We bevonden ons nu
volledig in Moeder Aarde.
* Ergens in de tunnel verzamelde Don Alejandro ons en sprak tot ons, om wat uit te
leggen over deze grot. Dit was een zeer heilige berg voor de Maya natie. Hij vertelde dat de
grot 28 km verder doorliep, maar dat wij maar enkele kilometers zouden verder gaan. We
moesten zeer voorzichtig zijn daar het zeer vochtig en glad zou zijn. Dat kon je nu al zien.
We gingen nog iets verder en daar zagen we iets wat ik helemaal niet verwachtte. De
dichtste tunnel eindigde in een T-vorm en voor ons was een andere opening die
enorm was. Het was 2x zo groot als een voetbalveld en misschien 30 meter hoog. Een
gedeelte van het plafond was al lang geleden ingestort en een straal licht scheen
doorheen de duisternis en vulde deze enorme grot met dit engelenlicht, dat je liet
stilstaan en je hart opende. Je kon er niets aan doen, het gebeurde instinctief.
* Daarna daalden we af vanuit die smalle grot met behulp van een oude ladder en in die
nieuwe grot draaiden we naar links. We hadden geen andere keuze. We volgden dit als een
smalle beek van de ene grot naar de andere. We liepen voortdurend door dit heldere,
zuivere water. Meestal moesten we onze zaklamp gebruiken om niet tegen verborgen rotsen
te stoten of van de kliffen te vallen. Het was zeer donker en de meesten onder ons bleven
praten om er zeker van te zijn dat iedereen er nog was. Wanneer je je zaklamp uitdeed
was het volledig zwart en je kon geen hand voor je gezicht zien. Na een lange en
gevaarlijke tocht doorheen Moeder Aarde kwamen we voorbij een andere plaats waar het
plafond was neergestort en weer een zonnestraal toonde, die door het interieur van
de grot priemde. Het was niet veel, maar het maakte het tenminste mogelijk dat we
konden zien.
* Don Alejandro liet ons halt houden en zei, dat een andere ceremonie op deze plaats moest
plaatsvinden. Het was opnieuw een vuurceremonie, maar deze was totaal anders dan de
andere 2 aan het Atalan meer en in Tikal. Het vuur was in cirkels. Het was de mooiste
van allemaal, omdat de muziek en de gezangen door de muren weerkaatst werden
tot in onze spirits.
* Er gebeurde iets in de ceremonie wat ons lot bepaalde, ik besefte het echter niet op dat
moment. Al wat ik weet is dat toen de ceremonie eindigde, Don Alejandro verdwenen was. Het
was een vrouw die ons vroeg om dieper de grot in te gaan en die ons verder leidde in
die duisternis. Het scheen oneindig door te gaan. Dan, voor de 3e maal, betraden we een
grottensysteem waarvan ook een gedeelte van het plafond was omlaag gevallen. Het zonlicht
onthulde een soort ronde plaats, zeer groot, maar voelde tegelijkertijd zeer gezellig aan. Wat
ik daarmee bedoel is dat deze grot zeer grote rotsen in zich had en het daarom aanvoelde
alsof je in een kleinere ruimte was. Het waren deze rotsen die mij en anderen een vreemd
gevoel gaven.
* Ik keek rond me naar Mona die naast me stond en ze scheen diep bezorgd te zijn om wat ze
zag. Ze zei tegen me: Drunvalo, kijk naar die rotsen, ze zien eruit als dieren en vogels.
Kijk naar hun licht. Ik keek aandachtig en het zag er precies uit alsof iemand een 2
meter hoge iguana er had ingekerfd. Het leek net echt en was tot in de kleinste details
afgewerkt. De rots daaronder had de vorm van een gorilla, terwijl de rots ernaast
eruit zag als een jonge mannelijke aap. Op de muren stonden menselijke gezichten,
Maya gezichten. Ze schenen uit de solide rotsmuren te komen.

En overal, elke rots werd door iets tot leven gebracht. Het scheen zo uit de rots te
komen. Het benam me de adem. Ik wist niet wat te zeggen tegen mijn vriendin, omdat het zo
ongewoon was. Maar ik voelde wat zij voelde. Dit was niet normaal. Het was geen normale
werkelijkheid op deze plaats. Er was een energie die de lucht doordrong die we inademden.
* Dan bemerkte ik Don Alejandro die voorheen verdwenen was. Hij zat op een kleine
richel, ongeveer 2,5 meter hoog tegen de rotswand. Mijn eerste gedachte was, hoe is hij
daar geraakt? Dat scheen me onmogelijk te zijn en het was op dat moment dat heel de groep
bewust werd dat Don Alejandro ons observeerde. We werden allen stil, wachtend tot Don
Alejandro ons zou toespreken. In plaats daarvan riep hij Afino om naar hem toe te
klimmen. Dat deed hij, maar op een manier dat zijn hoofd gelijk kwam met die richel
waar Don Alejandro op zat. En Don Alejandro reikte vanuit die richel, die blijkbaar
met water gevuld was en goot een handvol water over Afino’s hoofd. Hij deed dit 3x.
Ik had geen idee wat er gebeurde. Dan vroeg hij aan iemand van de wereldgroep om naar de
richel te komen en hij voerde met hem dezelfde ceremonie uit. We keken toe, maar wisten niet
wat er gebeurde. Dan vroeg hij aan ieder van ons om beurt naar hem te komen. Op dat
moment, ik zal het nooit vergeten, wisten we gelijktijdig vanuit ons hart wat er gebeurde. Don
Alejandro voerde een Maya waterceremonie uit bij ieder van ons. We werden op een
bepaalde manier ingewijd en de energie van de ruimte ging diep in onze harten. Waar
hij in ons op zoek was moet hij gevonden hebben. Ik begon te huilen, ik kon er niets aan doen.
* Later, toen we terug in een kleine Guamatemalese stad waren om te eten, zaten Don
Alejandro, zijn vrouw Elisabeth en Morfino samen aan tafel en nodigden me uit om bij hen te
zitten. Don Alejandro keek in mijn ogen en zei letterlijk, we moeten nog 2 andere groepen
van over heel de wereld vragen om naar hier te komen, om deze ceremonie met ons
te doen om de profetie te vervullen. Maar zij zouden nooit in de test kunnen slagen die
Moeder Aarde hun voorlegde. Maar ik moet je zeggen, dat deze groep meer dan onze
verwachtingen heeft ingelost. Jullie zijn de voorouders waarop we gewacht hebben. Ik
wist niet wat hij bedoelde, maar hij begon te huilen en Morfino begon ook te huilen. En
Elisabeth, in haar vrouwelijke kracht, keek naar me en zei, dank je, laat alsjeblieft de
heilige groep weten dat zij degenen zijn waar wij op gewacht hebben en nu kan onze
voorspelling vervuld worden. Dit was allemaal wat teveel voor mij en ik begon ook te
huilen. Het leek wel een tafel vol baby‟s.
The positive side of the Mayan prophesy
* We zullen nu het onderwerp veranderen. De verborgen positieve kant van de Maya profetie.
De Maya’s zien een lange cyclus eindigen. Zowel de 52-100 jaar durende cyclus en 26.000
jaar durende cyclus van de precessie der equinoxen. En ze voorspellen dat de oude wereld
waarin we nu leven op het punt staat te desintegreren door natuurlijke oorzaken. Dat
betekent dat alles wat we nu beschouwen als normaal, dramatisch zal veranderen. Het is dat
gedeelte van de Maya voorspelling waar de wereld op gefocust is. De gedachte dat de polen
van de aarde zullen verschuiven en de mensheid bijna volledig zal vernietigd worden,
wordt zelfs als „de dag des oordeels‟ van 2012 genoemd. Maar tezelfdertijd, precies
dezelfde tijd, begint er een nieuwe cyclus. En deze cyclus is dit maal een zeer
buitengewone.
* Ik was onlangs in Colombia in de Sierra Nevada bergen op bezoek bij de Kogi en de
Ayuacas mama’s. Zij geloven dat er alles samen 9 werelden zijn. En wij bevinden ons
in de 4e wereld. We zullen nu de 5e wereld betreden, dat geloven ook de Maya‟s. En ik
vroeg hun, hebben we dan nog 5 werelden meer te betreden om het hoogste niveau
van bewustzijn te bereiken? Ik vergeet nooit meer hoe ze allen naar mij keken en zeiden:
Neen, je begrijpt het niet, Drunvalo. Alles in het leven moet tot evenwicht gebracht
worden. De 5e wereld is de middelste met 4 werelden aan elke kant. Het is het
perfecte evenwicht in het universum. Er is geen hogere wereld. De Maya’s zeggen
ongeveer hetzelfde. Zij spreken over de volgende wereld, die zij de 6e zon noemen. Dat
is een wereld waar de mensheid een nieuw niveau van bewustzijn bereikt. En dat we
dit nieuwe niveau zeer, zeer snel zullen bereiken. Wanneer de nieuwe cyclus begint, die ook
plaatsvindt in het einde der tijd, zal het dualiteitbewustzijn, het bewustzijn van goed en slecht,
verdwijnen. En een eenheidsbewustzijn zal voor de menselijke soort normaal worden.

Het menselijk ego zal niet langer meer bestaan. En we zien elkaar als een deel van
elkaar. In Maya taal begroeten ze elkaar met In lak’ech, wat letterlijk betekent, jij bent een
andere mij en ik ben een andere jij. Dit is een hint voor de wereld die we gaan
betreden.
* Verder voorspellen de Maya‟s dat de menselijke quarantaine naar dit zonnestelsel die
reeds lange tijd bestaat, zal opgeheven worden. En als dat gebeurt zal de mensheid
beseffen, dat de sterren en al het leven overal met elkaar verbonden zijn in puur
bewustzijn. Ons menselijk potentieel zal niveaus bereiken die op dit moment voor ons
absoluut onmogelijk lijken. Maar deze nieuwe mensheid zal normaal worden en als de
waarheid aanvaard worden volgens de Maya‟s. Met andere woorden de Maya‟s voorspellen dat
de menselijke soort niet langer betrokken zal zijn in financiën, politiek, oorlog,
voedsel, olie en dergelijke. Dat wij één zullen worden met de Schepper en bekwaam
zullen zijn om alles te manifesteren. Wij worden medescheppers samen met de
Schepper.
* Als dit waarheid is, waarom zou je je dan zorgen maken wanneer je de film ‘2012’ ziet, die
toont dat de wereld wordt vernietigd. Ze tonen enkel een deel van de Maya profetie.
Onthoud deze tijd en onthoud de Maya’s en weet dat wat zal komen prachtig en
heilig zal zijn. Iets om te vieren en dankbaar te zijn. Zoals Mera Baba ooit zei: Wees niet
bezorgd, wees gelukkig. Dit is gedurende deze tijd absoluut de beste benadering van het
leven. Adem vanuit je hart. Het leven is niet wat het schijnt. Het komt zelfs nog niet dicht bij
datgene wat de meeste van onze ouders geloofden wat waarheid was. We leven in een
droom, waarin onze geest gekristalliseerd is in wat wij werkelijkheid noemen. We
geloven dat alles vaststaat en dat het enkel veranderd kan worden door de wetten van de
fysica. De Maya’s geloven dat je weldra een deel van jezelf zal kennen dat zo oud is,
dat het voorbij de sterren en planeten gaat, de vaste werelden. Deze zijn ook maar
een droom en net zoals bij een droom besef je wanneer je ontwaakt, dat het niets
anders was dan licht, of beter nog, niets dan puur bewustzijn. Is het voor jou tijd om te
herinneren wie je werkelijk bent? En dat is veel meer dan een normaal menselijk wezen. In
lak’ech.
Questions & Answers
* Er zijn veel vragen gekomen die ik zal proberen te beantwoorden. Er zijn vele vragen die
niets te maken hebben met datgene waar we over gesproken hebben. Die kan ik nu niet
beantwoorden. Daar is geen tijd voor. Laat ons beginnen met te zeggen, dat deze vragen
vanuit heel de wereld komen. We hebben allemaal verschillende meningen over
spiritualiteit, over het leven en over deze soort van overgangen. Dat werd voor mij
duidelijk toen ik over heel de wereld reisde. Niet iedereen is het met mij eens en ik ben het
niet eens met iedereen. Ik geef je gewoonweg door wat ik heb begrepen wat de Maya‟s me
hebben gezegd. Ik doe dit voor het Maya volk en het is enkel één benadering. Er zijn er
andere, dat begrijp ik. Er is geen reden om hier bezorgd over te zijn hoewel dit gemakkelijk is
om te zeggen. Ja, dit is een grote gebeurtenis als het waar is. Ik geloof dat het waar
is, maar we zullen erachter komen. Misschien is het niet waar, misschien is het
fantasie. We zullen erachter komen, we zullen niet zo lang meer hoeven te wachten.
Volgens vele vragen was ik blijkbaar niet duidelijk.
* Een van de vragen komt uit Canada en zegt: Eerst 2007 en dan 2012, nu spreek je over
2015. Een scepticus zou zeggen, dat je je beweegt tussen zeer specifieke data die niet blijken
plaats te vinden.
Ik dacht dat ik duidelijk was in wat de Maya‟s zeiden, dat er een venster was tussen 2007
en 2015 en dat zij geloven, dat die dingen zich zullen voltrekken ergens binnen dit
venster. Niet op een bepaalde datum en waarschijnlijk zeker niet op de datum dat hun
kalender eindigt, 21 december 2012. Een van de vragen die steeds terugkomen is:
* Wat moeten we doen naar die tijd toe? Moeten we verhuizen van de kuststreken?
Moeten we voedsel opslaan en dit soort dingen? Moeten we ons voorbereiden op
fysiek niveau?

Ik geloof niet dat enige fysieke voorbereiding iemand hierin zal helpen. Het is een innerlijke
voorbereiding die nodig is. Je kunt natuurlijk allerlei dingen doen als je dat wil, maar wat echt
nodig is, is een verandering vanbinnen teweegbrengen. In de essentie binnenin. Simpel gezegd
gaan we van polariteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Dat moeten we doen. Dat is
volgens mij het enige wat we moeten doen. Het teruggaan van datgene wat we de laatste
13.000 jaar hebben gedaan, naar een manier van zijn waar we ons ooit bevonden voor de val.
Om precies te weten hoe dat te doen hebben we verschillende spirituele tradities over heel de
wereld daar verschillende ideeën over. Of we nu Tibetanen zijn, of Hindoes, Soefi‟s of Taoïsten.
De meningen daarover zijn verschillend. Je zou je hart moeten volgen en ook datgene waar je
al in gelooft. Zelfs al ben je een materialistisch persoon, vergeet alles en blijf verdergaan met
geld verdienen. Als dat voor jou werkt, dan werkt dat voor jou. Ik geloof werkelijk dat elke
levende persoon hier goed zal doorkomen. Op welke manier ook. Er is geen enkele reden tot
angst. Ik voel helemaal geen angst, ik maak me niet bezorgd. Ik voel opwinding, omdat we
het einde van de cycli naderen en de pijn van duizenden jaren ten einde loopt en dat een
nieuwe manier van bestaan op het punt staat te beginnen voor de mensheid. Dit is een tijd
van grote schoonheid. Niets om bezorgd te zijn op dat soort niveaus.
* Hier is een andere vraag van Rita uit Duitsland: Dank je voor de waardevolheid van deze
show. Vele sjamanen spreken over het belang van 15 augustus 2009 tot 20 juli 2010.
Dat dit een tijd zou zijn van intense energie.
Ja, ik heb dat niet enkel vernomen van de Maya‟s maar van stammen over de gehele
wereld tot in Nieuw Zeeland en praktisch overal. (deze video is van juli 2009). Er is iets
waarvan ik denk dat zal beginnen direct na die tijd. Ik ga naar Nieuw Zeeland, naar de
Waitaha en de Maori en we beginnen op 8 augustus en gaan verder tot 19 augustus.
Er zullen ceremonies op die tijd beginnen, die zullen aantonen dat wat ze zeggen dat
waarheid is, en dat kan ik hier nu niet bevestigen, dat er volgende maand iets
ongelofelijks zal gebeuren. Maar ook verder naar mei, juni en juli van 2010, hoef je maar naar
de astrologie, naar de sterren te kijken. Je kan het zelf zien, dat er een intense periode
nadert. Of het al of niet die tijd is weet ik niet. En de Maya‟s zullen het niet zeggen. Dus volg
je hart, geloof in jezelf, vertrouw jezelf. Beweeg op elke manier die je kent van
polariteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Om de heilige ruimte van het hart te
bereiken vanuit de Maya traditie en van wat ik weet is de benadering om van het
brein te bewegen naar het hart. Het brein is polariteitsbewustzijn, het hart is
eenheidsbewustzijn. Zoek een weg om in dat eenheidsbewustzijn te stappen, zodat
je je eigen zelf kunt herverbinden met Jezelf. Want we zijn al geruime tijd
afgescheiden van onszelf. Dat is wat ik geloof. Ik ben maar één persoon, ik ben helemaal
niet belangrijk. Ik sta hier toevallig en spreek tot jullie. Er zijn vele leraren over de hele wereld
die vele dingen zeggen.
* Is fysieke dood noodzakelijk om de 4e dimensie te bereiken en wat is de 4e
dimensie? (Nicole uit Zweden)
Het is één van de treden van de hogere niveaus van bewustzijn, volgens de Maya‟s. Op
een of andere manier, is volgens alle tradities waar ik me bewust van ben, fysieke dood,
verrijzenis of ascensie, datgene waar we hier over spreken. Doet het er toe welke? Ik
persoonlijk geloof dat niet. In dit gedeelte van het spel, op dit moment, of je nu sterft, of je
verrijst of je gaat door het ascensieproces, doet er niet toe. Het gaat er om waar je
uitkomt en dat is op precies dezelfde plaats, hetzelfde niveau in de 4e dimensie. En
daar zal volgens mij het bewustzijn snel gaan veranderen. Van daaruit gaan we verder naar
niveaus waarvan het op dit moment niet gepast is om over te spreken. Hier is er nog één.
* Dit is Anna uit Rusland, ze vraagt: Wat is de mogelijkheid voor een gemiddelde mens
om te overleven gedurende deze 2012 overgang?
Opnieuw zeg ik, dat elk mens volgens mijn traditie, er zal doorgeraken. Sommigen
gemakkelijker, sommigen moeilijker, maar we geraken er allen door. Waar we door
moeten is bijna hetzelfde als een geboorte. Gedurende de geboorte zie je dat er zich veel
pijn voordoet bij de moeder, zie je bloed. En iemand die nog nooit een geboorte heeft
meegemaakt denkt dat hier iets zeer gewelddadigs plaatsvindt. Maar het hogere niveau
hiervan is dat er een nieuwe baby in de wereld komt. Een nieuwe geboorte vangt aan. En wij
staan nu op dezelfde positie.

We staan op het punt geboren te worden naar een nieuw niveau van bestaan. Een
niveau van bestaan die geen polariteit bevat, geen oordelen meer, geen pijn, geen
dood en nog vele andere dingen. En dit is een positieve stap voor het menselijk bewustzijn.
We zijn hier 13.000 jaar en we gaan weldra vertrekken, dus ik blijf het zeggen, het is geen tijd
van angst, maar een tijd van vieren. Vele vragen gaan over de materiële wereld.
* Gwentomy uit Hongarije vraagt: Heeft het nog enig zin om verder te gaan in de
materiële wereld?
Ik denk dat dit een zeer belangrijke vraag is. We hebben een verantwoordelijkheid naar
het leven toe. Naar alle leven overal, naar God die in ons woont, om ons uiterste best
te doen in het leven. En elke minuut, elke seconde, elke nanoseconde dat we leven
geeft ons de gelegenheid om dichter te komen naar eenwording en eenheid en om de
eenheid van het leven te begrijpen en te leven. Dus ja, het heeft zin. We gaan verder met
onze rekeningen te betalen, we gaan verder met alles te doen, alsof er niets aan de hand is op
die niveaus. Zodat we met onze levens kunnen verdergaan, zodat we zoveel mogelijk tijd
besteden, de hoeveelheid tijd die God ons heeft toegestaan, om volledig en totaal te leven. En
de laatste adem die we happen, of we nu normaal sterven en hier niets mee te maken hebben,
of er de oorzaak van zijn. We zullen voorbereid zijn.
* Opnieuw gaat het over geloven in jezelf, vertrouwen hebben in jezelf en de eenheid
van al het leven te kennen. Ja, dit is een grote stap in de ontvouwing van het
menselijk bewustzijn, als de Maya‟s het juist hebben en Edgar Cayce het juist heeft en de
wetenschappers van de wereld het juist hebben. Maar het is gemakkelijk, je kunt het. We
kunnen het allemaal. De reden waarom ik hier ben is om je bewust te maken, dat iets
hier aan de gang is op aarde. Het leven is niet meer zoals het was. Het is iets groots.
En we moeten innerlijk voorbereid zijn, dat heb ik al gezegd. Het betekent niet dat je je
job opgeeft en stopt met alles. Het betekent, dat in je innerlijke leven misschien
televisie niet meer het belangrijkste vindt, alhoewel je er nu naar kijkt. Dat een diepe
innerlijke studie van wie je bent, wie je werkelijk bent en waar het leven echt om
draait, het nu de tijd is om dat op een diepe manier beginnen uit te zoeken. Niet om
het te vergeten. Maar als dat jouw reis is is dat ook goed. Want tot de laatste persoon zal
iedereen zijn weg hierdoor vinden. Maar je hebt een verantwoordelijkheid tegenover
het leven, overal.
* Moeten wij lemen huizen bouwen, moet ik mijn auto wegdoen en leven buiten het
raster?
Al die dingen zijn misschien goed voor de aarde, maar het komt altijd weer terug op een
innerlijke verandering die we moeten teweegbrengen. Meditatie is de sleutel. Naar binnen
keren, begrijpen, herinneren wie je werkelijk bent en vertrouwen hebben in jezelf.
* Deze persoon vraagt: naar de Waitaha voorspelling uit Nieuw Zeeland
Het spijt me, daar kan ik nu niet over praten. Ik heb mijn woord gegeven aan de Waitaha
om dit niet publiekelijk te doen. Maar de Waitaha profetie is zeer gelijklopend. Ik kan
wat hints geven. Volgende maand is er een enorme verschuiving van de energie, zo enorm
dat de meeste mensen het niet zullen kunnen geloven. Of het gebeurt zullen we volgende
maand achter komen. Maar de Waitaha zijn zeer oud. Waar de Maya en de Hopi, de Kogi,
de Ayuaco‟s, de Concuamos en de Huevas van Atlantis afkomstig zijn, zijn de Waitaha
afkomstig van Lemurië wat vóór Atlantis kwam en veel ouder is. De Waitaha zijn een
zeer belangrijk deel van de oude wereld om de verbinding te maken met de moderne
wereld en dat is precies wat ze doen. Ze hebben ons gevraagd om naar hen te komen
met meer dan 100 mensen om ceremonies te doen, die ook zij niet meer hebben
gedaan in duizenden en duizenden jaren. En ook zij bereiden zich op een heilige en
innerlijke manier voor naar de veranderingen, waarvan zij weten die gaan komen.
Dat is allemaal gelijk aan wat wij over de Maya‟s hebben gezegd. Maar zij zijn zeer, zeer
specifiek en we zullen zien. Als zij me de toestemming geven om over hun profetie te praten,
zal ik dat doen. Maar zolang ik geen toestemming heb kan ik het niet doen.

* Deze komt van Tan uit Maleisië:
Dit is mijn vraag. Op 21 december 2012 heb ik veel samenlopende bewijzen gevonden
dat er iets zal gebeuren op dat bepaald moment. Refererend naar ‘de I Ching bereikt
het nulpunt’ van Terence Mc Kenna en de ‘Looking glass’ technologie van David
Wilcock. Als dit de volgens hen de precieze datum is, wat zeggen de Maya‟s dan over deze
tijd, wanneer de verandering inderdaad zou plaatsvinden op die dag?
* Misschien kan hij dat gezegd hebben vóór de uitzending, dat weet ik niet zeker, maar ja, die
datum is precies. 21 december is precies de datum dat cycli zich uitlijnen en meer
dingen die gebeuren. Dat kan zelfs gezien worden door NASA. Ook het begrijpen van al die
kalenders en zo. Het zijn niet enkel de inheemse mensen. De wetenschap kan ook zien dat dit
een zeer ongelofelijk precies moment in de tijd is. Maar de Maya’s zeggen, opnieuw, dat
zelfs al eindigen de cycli op dat moment en de I Ching komt op nul op dat moment,
de eigenlijke verandering in bewustzijn en de beweging van gebeurtenissen
beginnen bij de magnetische en de fysieke poolverschuivingen. Het is de
bewustzijnverandering, die direct daarna plaatsvindt of mogelijk tegelijkertijd, die
belangrijk zijn. En hoe dat precies zal gebeuren weet ik niet en ook de Maya‟s niet. Don
Alejandro was hier zeer duidelijk over. Ze kunnen op dit moment niet voorspellen
wanneer deze enorme verandering zal plaatsvinden, maar het zal meer dan
waarschijnlijk niet gebeuren op 21 december 2012. Het zal ergens in het venster
plaatsvinden tussen 2007 en 2015. Daar ergens tussenin. Het kan dus zijn dat op 21
december 2012 niets zal gebeuren, omdat het volgens de Maya ook nog daarna kan gebeuren.
Het kan nog tot 3 jaar daarna gebeuren. Maar zij zijn ervan overtuigd, de Waitaha zijn
ervan overtuigd, de Aboriginals uit Australië, de Zulu’s in Afrika, de Hopi en stammen
over de gehele wereld die mij bekend zijn, zijn er allemaal van overtuigd dat dit gaat
gebeuren. We hebben de helft van het einde van deze cyclus bereikt en we gaan
bewegen naar een nieuw niveau van bewustzijn. Dat is iets formidabels, we zouden
moeten feestvieren.
* Ik weet niet waar deze vandaan komt:
Beste Drunvalo, alle verlichte wezens hebben gezegd dat de waarheid voorbij al deze
voorbijgaande dingen is. Te bewegen vanuit de duale wereld naar eenheid. Dat
ceremonie, rituelen, offering, fenomena, siddha’s, kristallen enz. - hoe fascinerend
ook - niet de essentie zijn.
Ja, dat begrijp ik. En dat is een probleem doorheen India, in termen van de siddha’s en
de krachten en het menselijke potentieel dat mogelijk is. Maar wanneer ik praat over
ceremonie zoals het is voorgesteld door de Maya mensen en sommigen van de
andere stammen, gaat het niet over de kristallen, of het vuur of andere objecten die
ze gedurende die tijd gebruiken. Ik kan die dingen wegwerpen. Ze kunnen daar zitten met
gesloten ogen en niets gebruiken. Het gaat opnieuw over een bewustzijnsverandering
die plaatsvindt in de mensheid op deze tijd. De waarheid is het enige dat telt. Deze
waarheid zal nu op aarde ontvouwd worden. Ik ben hier enkel uit liefde voor jullie en voor
al het leven en probeer jullie enthousiast te maken om gedurende deze tijd in jezelf te
kijken. We zijn zo dicht bij het einde van de cyclus en al de dingen die je zag, de
kristallen en de kristallen schedels en meer zijn gerelateerd aan de Maya ervaring.
* Maar het is waar wat je zegt, wie je ook bent. Ik ben het daar met je eens. Maar dit is alles
wat ik op dit moment kan zeggen. Ik hoop dat je begrijpt, dat dit niet bedoeld is om jullie in
angst te brengen of dat je dingen zou beginnen te doen die waanzinnig zijn, zoals jullie job
opgeven en dergelijke. Nee, blijf verdergaan met je leven. Dat is het belangrijkste. Je
weet niet of dit zal plaatsvinden en ik ook niet. We weten niet wat er in de toekomst zal
gebeuren. Het is zoals met alles. We maken de hele tijd voorspellingen. Of we nu
voorspellen dat de zon zal opkomen op een zeer specifiek moment, morgenvroeg bijvoorbeeld.
Dat is een voorspelling. Dat zal niet noodzakelijk gebeuren. Maar omdat het al zo dikwijls
voorheen is gebeurd, zeggen we, ja, ze zal morgenochtend opkomen om 5.32 uur. En dat
gebeurt ook.

* Wel, de Maya’s hebben dit al 2x gezien, ze kennen het verleden van dit moment en
ze weten het soort van veranderingen die voordien hebben plaatsgevonden. We zijn
hier enkel om jullie een beetje uit jullie slaap te doen ontwaken en ernstiger te worden
betreffende meditatie en innerlijk werk. Want het is meer dan waarschijnlijk dat de
zon zal opkomen en dat die nieuwe cyclus zal aanvangen.
* Ik ga dit nu beëindigen, maar voor sommigen onder jullie die geïnteresseerd zijn om
aandachtiger deze ceremonies van de Maya‟s te gaan bekijken, dit is de enige reden waarom
we het gedaan hebben, hebben we al de ceremonies en alles wat in Guatemala heeft
plaatsgevonden op een dvd geplaatst, op vraag van de Maya‟s. Wat voor mij verbazend was
want meestal werd het niet toegestaan om iets te filmen. Deze dvd „Ancient Wisdom of the
Maya‟ (De oude wijsheid van de Maya‟s) kan je verkrijgen op www.onelotus.net wanneer je
geïnteresseerd bent in wat er feitelijk in Guatemala plaatsvond.
Er was nog iets. Dit is eigenlijk in 2 delen:
* In het 1e gedeelte spraken we eenvoudig over de Maya voorspellingen, wat zij zeggen en
de timing van de cycli enz.
* Maar er is nog iets anders dat al meer dan 13.000 jaar op aarde aan de gang is en
dat ook geassocieerd is met de oude stammen en culturen van de wereld, dat
ongelofelijk, verbazend en zeer, zeer positief is en op dit moment op aarde gebeurt.
Daarom hebben we nog een andere uitzending die genoemd is „The Birth of a New
Humanity‟ (De geboorte van een nieuwe mensheid). En wanneer je dit ziet, zal je de
schoonheid beginnen in te zien die zich op dit moment ontvouwt. Ik heb begrepen dat deze 1e
uitzending een beetje opschudding heeft veroorzaakt, maar wanneer je dit zal zien zal je
werkelijk beginnen te begrijpen dat het leven prachtig is. We leven in de meest
ongelofelijke tijd.
* Hiermee ga ik afscheid nemen. Ik hou van jullie en wens je al het beste in de veranderingen
die zullen komen. In lak’ech.
******************************************************************
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Automobilist vaak niet bewust van regels bij gewijzigde gezondheid
Bijen van groot belang voor gezonde voeding
Diabetes door toxins
Dolfinarium voldoet niet aan EU-richtlijnen
Een natuurlijke vervanger voor deodorant
Extract uit kaneelpijpje helpt mogelijk tegen Alzheimer
Genoeg zonne-energie opwekken om je airco te voeden?
Nijmeegse gemeenteraad wil gentechvrije voedsel
Sociale media vergroten levensplezier senioren
Tandplaque wellicht bruikbaar in strijd tegen gaatjes en tandvleesontstekingen
TV en computer kunnen het zenuwstelsel manipuleren
Van lightdrinks word je dikker
Altijd al afgevraagd wat doet dat stickertje op je appel of kiwi?
Chlorella verhoogt antioxidanten in het bloed
Fenegriekextract Testofen geeft mannen meer zin in seks
Meest irritante geluid ter wereld? Een jengelend kind
Van roken word je dom
Aardbeien zijn antioxidantenbom
Blauwe bessen goed bij osteoporose
Kamer wil einde psychiatrisering Fred Spijkers
Verbod op roken in auto met kind op achterbank

Mies Kloos met verklaringen binnen de Germaanse Geneeskunde
Mike Donkers met o.a. hebben koks verstand van goede voeding en statements van Weston
Price aan gaande de base en zuurbalans.
Deze uitzending is te beluisteren via: www.gezondheidradio.tk
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Argusoog.org heeft als uitgangspunt een andere kijk op de wereld.
Programma's met deze informatie is te beluisteren via Argusoogradio.
Een weekprogrammering van Argusoogradio, is te vinden op de home pagina; deze kun je
ook terug luisteren.
Je kunt dit soort informatie lezen via de home pagina van Argusoog en is onderverdeeld in de
volgende categorieën in gezond & welzijn, maatschappij & politiek, wetenschap & techniek,
levensvisie & kunsten en mythen & mysterieën.
Hieronder tref je per categorie een overzicht van de nieuwste informatie:
Berichten in Gezondheid & Welzijn
17 juli 2011
Amerikaanse regering geeft het bewapenen van Mexicaanse drugsbendes met 30.000
vuurwapens toe – maar waarom?
Het is nu een wijdverspreid feit: Amerikaanse federale agenten hebben tijdens de regering
Obama daadwerkelijk 30.000 volledig gebruiksklare vuurwapens in handen van de Mexicaanse
drugsbendes gespeeld en vervolgens alle controle- en volgactiviteiten gestaakt met betrekking
tot waar die wapens naar toe zouden gaan.
14 juli 2011 24 Reacties
De overname van gezondheid en natuur
We leven in een wereld van schijn en illusie. Voor steeds meer mensen wordt dit duidelijk. In
die wereld speelt het bezit en het claimen van eigendom een hoofdrol
13 juli 2011 5 Reacties
Wat staan wij hier prettig hè, met onze voetjes in een gezonde bodem?
Niet ver hier vandaan kun je een prachtige bloemenweide bewonderen op een biologisch
dynamisch bedrijf.
Deze weide bestaat uit vele soorten bloemen, de een valt iedereen die langs loopt op, anderen
staan verscholen tussen de massa en zijn alleen zichtbaar voor het oog van de echte
liefhebbers.
12 juli 2011 Eén reactie
MAGISTER DIXIT … tempus ex !
In de rubriek Opinie & Analyse van De Standaard van 24 juni verscheen een stuk over de
mazelenepidemie die volgens de auteurs ons allen zou bedreigen.
8 juli 2011 4 Reacties
Wees Waakzaam 4 – Irrationeel Consumentisme (ofwel de weinige bedrijven die de Wereld
Voeden)
Er zijn niet veel mensen die zich realiseren dat het grootste deel van de verwerkte
voedingsmiddelen op de markt, of dat nu van de kruidenier of de fast-food ketens is, allemaal
afkomstig zijn uit maar een aantal bedrijven.

6 juli 2011 – 11:00 7 Reacties
Wees Waakzaam 3 – De vervlakking van een complete samenleving: Deel 3 Hoe men de
effecten ervan keert
De eerste twee delen van deze serie beschreef de negatieve effecten die meerdere dagelijks
verbruikte chemische stoffen hebben op het menselijk lichaam en de hersenen.
5 juli 2011 24 Reacties
En zo parkeert men het weer bij de ouders!
Vaccins!
Spuiten!
Spuiten met een vloeistof die volgens velen goed zijn voor dit en voor dat.
4 juli 2011 12 Reacties
Wees Waakzaam 2 – De vervlakking van een complete samenleving: Deel 2 Kwik in Voeding en
Vaccins
Hoewel van kwik bekend is dat het de hersenneuronen degenereert en het centrale
zenuwstelsel verstoord, vinden we het nog steeds terug in bewerkte voedingsmiddelen en de
verplichte vaccins.
1 juli 2011 31 Reacties
Wees Waakzaam 1 – De vervlakking van een complete samenleving: Deel I voedingsmiddelen,
dranken en Medicijnen
Wordt er door de regeringen een doelbewuste poging ondernomen om de Wereldgemeenschap
zo “dom mogelijk” te houden?
Berichten in Maatschappij & Politiek
17 juli 2011
Amerikaanse regering geeft het bewapenen van Mexicaanse drugsbendes met 30.000
vuurwapens toe – maar waarom?
Het is nu een wijdverspreid feit: Amerikaanse federale agenten hebben tijdens de regering
Obama daadwerkelijk 30.000 volledig gebruiksklare vuurwapens in handen van de Mexicaanse
drugsbendes gespeeld en vervolgens alle controle- en volgactiviteiten gestaakt met betrekking
tot waar die wapens naar toe zouden gaan.
16 juli 2011 7 Reacties
PLATFORM ARGWAAN (ARGUSOGEN op de WAANZIN van Jeugdzorg)
Onafhankelijk radio hosts Arend Zeevat en Désirée Röver maakten op 19 februari 2011 een 6
uur durende live thema-uitzending over Jeugdzorg in Nederland.
13 juli 2011 17 Reacties
Wees Waakzaam 6 – Wanneer Insiders de lelijke zijde van de entertainment industrie
blootleggen
Dit artikel documenteert enkele van bekendste hedendaagse artiesten die naar voren zijn
getreden en gesproken hebben over de donkere zijde van de “entertainment industrie”.
11 juli 2011 23 Reacties
Verhagen is een Wilderspion
Onderstaande toespraak van Maxime Verhagen heb ik eens kritisch tegen het licht gehouden.
Deze kritische insteek heeft geresulteerd in een zoektocht naar informatie die de holheid van
zijn woorden laat zien.
11 juli 2011 5 Reacties
Wees Waakzaam 5 – Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia
Massamedia is het meest krachtige instrument dat gebruikt wordt door de heersende klasse
om de massa te manipuleren. Het vormt en smeedt opinies en houdingen en definieert wat
normaal en aanvaardbaar is.

10 juli 2011 20 Reacties
RAMP JAPAN – VEROORZAAKT DOOR EEN ATOOMBOM
Fukushima is in feite veroorzaakt door een “oorlog`s handeling”, onder het mom van een
ecologische ramp. (silent weapons for quiet wars)
8 juli 2011 35 Reacties
Clausgate
Het was het artikel op KlokkenluiderOnline.nl over het telefoongesprek tussen Marieke de Vries
van de NOS en Micha Kat dat me wees op het gehele „Clausgate‟ verhaal… Of moeten we
zeggen Claus-gate?
7 juli 2011 16 Reacties
Politiek Den Haag glijdt af naar totale barbarij
De dodelijke ziekten verspreidende ratten op het Binnenhof in Den Haag en in Paleis
Noordeinde, hebben hun ratterigheid weer eens op een nieuwe wijze laten zien.
7 juli 2011 5 Reacties
De mars der beschaving gaat door
Bevestigende, inspirerende en bemoedigende inzichten van Joy op het politieke en
economische vlak. Bezielend en oprecht.
6 juli 2011 10 Reacties
DE “ORANJE” ZWANENBROEDERS
In 1318 werd in Den Bosch een geheim genootschap opgericht onder auspiciën van paus
Bonifatius nummertje Acht.
5 juli 2011 3 Reacties
Historisch Kort Geding Micha Kat tegen de Haagse Rechtbank
Reeds bijna twee jaar lang probeert het OM journalist Micha Kat veroordeeld te krijgen. Maar
de zaak verloopt steeds desastreuzer voor Justitie.
Berichten in Levensvisie & Kunsten
17 juli 2011 Eén reactie
De menselijke keuzes deel 3 – Nieuwe wonderen
Lieve vrienden, het volgende deel van onze ervaringen vonden een paar dagen na al die
fantastische gebeurtenissen in en met de natuur plaats.
15 juli 2011 36 Reacties
Nog 1 „gewoon‟ rondje
Volgens mijn interpretatie van de Lange-Telling-Kalender van de Maya‟s eindigt met het etmaal
van zaterdag 14 juli 2012 de Scheppingstijd (klik hier om daarover een korte 7-delige
videopresentatie te bekijken, met een gezamenlijke speelduur van iets meer dan een uur).
12 juli 2011 53 Reacties
Johan Oldenkamp: “Toeval bestaat niet”
Op 25 juni gaf Johan Oldenkamp een presentatie in Zoetermeer waarin hij ingaat op
onderwerpen als bewustzijnsevolutie, mayakalender en spiritualiteit.
10 juli 2011 3 Reacties
Website v/d maand juli: pietschellekens.blogspot.com
Piet Schellekens is fotograaf en beeldend kunstenaar. Op zijn weblog staan interessante dingen
te lezen, die de bezoeker van Argusoog ook zeker aan zullen spreken.
10 juli 2011 2 Reacties
De menselijke keuzes deel 2
We hebben onze vorige boodschap afgesloten met de mededeling dat het onze bedoeling was

naar de vijver terug te gaan, en deze keer samen met een fotograaf.
3 juli 2011 15 Reacties
Waarheid vs. „mijn‟ waarheid
Al eerder heb ik een paar stukjes geschreven over waarheid. Dat leidde tot heftige discussies.
Toch wil ik nog graag iets zeggen over het begrip waarheid.
3 juli 2011 8 Reacties
De menselijke keuzes deel 1
Zoals velen van jullie weten zijn Marjo en ik graag in de natuur, en bij voorkeur ergens in de
buurt van water. We hebben twee à drie speciale plekjes waar we graag naar toe gaan.
2 juli 2011 13 Reacties
NEP-NEW-AGE-F-CK-UP deel 2: AANNAME/AFWIJZEN
In deel 1 betoogde ik dat de zogenoemde New World Order alleen maar een voortzetting is van
de heerschappij van de oude wereldorde.
26 juni 2011 4 Reacties
Het “levenspel”
Het leven is een spannend spel, niet wetend hoe het spel verloopt en afloopt. Er worden
synchroniciteiten op ons pad geplaatst en we mogen kiezen deze te volgen of niet.
23 juni 2011 21 Reacties
Verbeeldingskracht deel 4 , Own your mind
Er is een enorm toegenomen bewustwording de laatste 10 jaar. In NewAge kringen wordt een
collectief ontwaken aangekondigd. Dat gaat helemaal vanzelf.

Berichten in Mythen & Mysterieën
15 juli 2011 8 Reacties
Wees Waakzaam 7 – Occulte symbolen in Bedrijf`s Logos (1)
Tijdens de 20e eeuw, werden stedelijke omgevingen overgenomen door bedrijfslogo‟s. Studies
hebben aangetoond dat een gemiddeld persoon wordt blootgesteld aan ongeveer duizend
logo‟s per dag.
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