Nieuwskrant voor de maand november

Spreuk van de maand:
Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou.
Paulo Coelho
******************************************************************

******************************************************************
Er is veel informatie over bewust worden. Om jou 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:
Verzamelde nieuwsberichten:
een link - Waarom zou je je bezighouden met bewustworden en Hoe begin je?
Herken jij, bij jezelf, je kindsconclusie?
een link - Kleuterpubertijd, door Sylvia Roosendaal
een link - Kryonhealing, door Janke de Bruin
een link - Schoonheid zonder gif, door Janke van Janke‟s Hairstyle
Voeding Sup-lement:
een link - De energiekracht van pure voeding..., door Anneke Bleeker
En verder:
een link - Wat zegt de Tzolkin over 2 november - 14 november
een link - Interessante websites, collega nieuwsbrieven en weetjes en mooie extraatjes
een link - Mindfulness tip van Maria

******************************************************************
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.
******************************************************************

LEZING op zaterdag 19 november in Hotel Den Helder door

CHRISTIANE BEERLANDT
Bekend van het boek: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding
dat in vele praktijken van therapeuten en geneeskundigen gebruikt wordt.

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 kun je je 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 duurt tot ongeveer
16.30 uur.
Prijs bij voorinschrijving: €22,50-, eventuele overige plaatsen
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.
******************************************************************

******************************************************************
Hoe help ik mijn kind december door?
Zie je stiekem ook weer een beetje op tegen de drukte van de november- en vooral de
decembermaand?
Wordt jouw kind ook snel onrustig, moe, geprikkeld, boos, verdrietig, etc. door alle drukte die
er in deze maanden op hem of haar afkomt?
Zou je graag wat nuttige en praktische tips willen over hoe je je sensitieve kind het beste deze
hectische periode door helpt en wil je graag wat informatie over hoe kinderen deze drukte
beleven?
Geef je dan op voor de workshop door Mariëlle Poland
Datum:
2 of 23 november
Tijd:
van 19.30 tot 22.00 uur
Lokatie:
Paeon Gezondheidscentrum aan de Noord 10 in Schagen
Entree:
20 euro, inclusief koffie/thee en materiaal.
We werken met kleine groepen, zodat je genoeg ruimte hebt voor je eigen vragen.
Voor opgave of meer informatie:
info@bel-vita.nl of

0224-22 75 39

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

Lieve allemaal,
Bij deze informatie over een dag met als onderwerp
Spirit Management
Maandag 21 november 10.00 – 17.00 uur
SPIRITMANAGEMENT
Wil je plezier hebben in het leven?
Stralen zoals je nog nooit gestraald hebt?
Wil je gelukkig zijn?
Dit zijn de uitgangspunten voor deze dag.
Maak een feest van het leven.
Door middel van intuïtieve begeleiding leid ik de dag zodat het beste voor jou
kan plaatsvinden.
Kosten: € 85,- incl. koffie/thee/lunch
Liefs
Gabrielle
Gabrielle Baij
Hortensialaan 34
1702 KE Heerhugowaard
06-33653694
www.gabrielle.nu
www.cadeauwinkelgabrielle.nl
www.bedrijfshelder.nl
******************************************************************

Workshop Intuïtieve Ontwikkeling
door Karin Voschezang en Marry Ronde
Werken met energie en kleur
Tijdens deze workshop wordt er gewerkt met de kracht van je intuïtie. Je wordt je meer
bewust van je eigen energieveld en welk effect dat kan hebben op andere personen.
Ook leer je om naar jouw intuïtie te luisteren en die gevoelens te vertalen. In deze workshop
doen we dat door middel van kleuren. Elke kleur heeft een eigen trilling en betekenis waar we
intuïtief op reageren. We gaan kijken wat een kleur voor jou betekent en wat kleuren kunnen
vertellen over jezelf en over de mensen om je heen.
Door deze workshop te volgen kom je meer over jezelf en jouw intuïtie te weten.
Datum :
Tijd
:
Plaats :
Kosten :

zaterdag 26 november 2011.
10.00 uur tot 16.30 uur.
Bianca´s, Dorpsstraat 2,1842 GV Oterleek
€50,- per persoon

Meer informatie: www.eenlichtpunt.nl of www.mediummarry.nl
Aanmelden kan via: e-mail: karin@eenlichtpunt.nl of mediummarry@kpnmail.nl
******************************************************************

Gezond verstand heeft de toekomst!
Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals:
Genezen van kanker op EIGEN kracht, Ethiek vanuit een verrassende invalshoek,
Geneeskracht, Energie en Informatie in de Natuur, De bodem is onze bron 'des levens'
Nooit geweten dat je dit kan eten...
(presentatie van een nieuw boek)

Zaterdag 5 nov. 2011
Sprekers o.a.:

Fred Zondervan, Dirk Leenaerts, Nick van Ruiten, Ans Reurekas, René
Hanneman, Anneke Bleeker

Locatie:
Adres:

Kasteel van Schoten
Kasteeldreef 61
2900 SCHOTEN (België)

Aanvang:
Einde programma:

12.00 uur, welkom vanaf 11.30 uur
ongeveer 18.00 uur

Inkom:

€ 10,00 (zelf evt. lunch pakket meenemen)

Aanmelden:

nick@rechtopgezondheid.info of
teamverontrustemoeders@yahoo.fr
www.gezondverstandavonden.nl

Zie ook:

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

Gezond Verstand Middag in SCHOTEN (België)
op 5 november 2011
Wederom zal er een middag georganiseerd worden in het kasteel van Schoten, vanuit
Nederland bekeken net boven Antwerpen.
Dat klinkt zo ‗ver‘, maar zuidelijk Limburg is verder en Schoten ligt maar een half uurtje
rijden onder Breda.
De omgeving is sfeervol en de onderwerpen tijdens deze middag zijn divers, door de
verschillende sprekers.
Fred Zondervan heeft een bijzonder verhaal over zijn eigen genezing van kanker via de niet
reguliere weg.
Fred deelt zijn ervaringen graag met derden en komt vanuit Alkmaar (Noord Holland)
speciaal op eigen verzoek om dit met allen te delen.
Ans Reurekas, ook uit Noord Holland, heeft als drive zoveel mogelijk mensen te informeren
over het belang van de natuur om ons heen.
Welke invloed heeft dit op ons welbevinden?
René Hanneman uit zuidelijk Limburg, we kunnen met recht spreken van sprekers uit alle
windstreken vandaan, zal vertellen over de bodem, lava, onze groenten en dit alles in
combinatie met onze gezondheid.
De boodschap van René is, net als die van velen: maak gebruik van dat wat de aarde ons
schenkt!
Het nieuwste boekje van Anneke Bleeker met als titel: ‗Nooit geweten datje dat ook kan
eten‘ zal op 5 november gepresenteerd worden, begeleid door een korte lezing.
De boodschap is, dat we niet afhankelijk moeten zijn van dat wat de groentewinkels ons
bieden maar dat de natuur om ons heen ons voedingspatroon compleet maakt.
Zevenblad... hoe waardevol is dat? Vraag het aan een fanatieke tuinier en hij of zij schiet in
de lach omdat het te weelderig groeien kan, als plaag ervaren zal worden, maar wanneer
men weet welke gezondheidswaarde de plant heeft...

Zo zijn er vele voorbeelden en dit onderwerp sluit mooi aan bij het verhaal van Fred
Zondervan, Ans Reurekas, René Hanneman en alles wat deze middag zal passeren.
Ellen Vader zal ons de laatste nieuwsfeiten vertellen die van belang zijn om te weten.
Ter gelegenheid van het nieuwe boekje zal er wat te eten gepresenteerd worden want
proefondervindelijk vaststellen wat het is en hoe het smaakt werkt altijd nog het beste.
Dirk Leenaerts, wonend in Schoten, zal spreken over de ethiek vanuit een verrassende
invalshoek.
Boeken passend bij al deze onderwerpen worden op de boekentafel gepresenteerd.
Fred Zondervan heeft als passie zijn muziek te delen met anderen. Daarom zal hij dit laten
horen in de pauzes en hij heeft beloofd zijn cd‘tjes mee te nemen voor de liefhebbers.
De bijdrage in de kosten zijn tien euro, waarvoor je de hele middag in een kasteel kunt
vertoeven, je een nummer van het blad ‗Spiegelbeeld‘ cadeau krijgt en iets aangeboden
krijgt om te proeven.
Wij zien je graag op 5 november, welkom vanaf 11.30 uur en we starten om 12.00
uur.
******************************************************************
Gezond verstand avonden voor een volledige agenda:
www.gezondverstandavonden.nl/pagina13.html

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

******************************************************************
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 kies je bewust om mee te lopen, 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.
Als je over jezelf zegt dat bewust bent, klinkt het alsof het proces af is, je weet alles al. Ik ben
dan ook bezig met het meer bewust worden.
Met nieuwe inzichten/informatie is het bewustworden een nooit stoppend, groeiend proces.
De stukjes die ik schrijf 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.
Herken jij, bij jezelf, je kindsconclusie?
Hoe kan het alsof het lijkt dat je wordt tegengehouden, misschien herken je dit gevoel.
Mogelijk ligt de oplossing bij het helen van het kindsdeel en komt jouw reactie voort uit
zelfbescherming vanuit je babytijd. Het is jouw interpretatie vanaf je babytijd, op een
gebeurtenis die je toen hebt ervaren, en als overlevingsmechanisme nu nog met je meedraagt.

En dat kun je jezelf niet kwalijk nemen. Wel kun je met de kennis die je nu hebt met andere
ogen en misschien met training, met andere gevoelens naar je verleden kijken. Ben je bewust
vanuit welk verdedigingsmechanisme je functioneert, kun je jezelf bevrijden, je bent het
waard!
De 5 kindsconclusies;
1 Ik ben niet welkom, ik moet hier weg
2 Er is niet genoeg, ik ben niet genoeg
3 Jij je zin, dan houd ik me wel koest
4 Ik mag nooit meer verliezen
5 Ik moet me wel gedragen
Kindsgedachten zijn conclusies die je als kind vormt vanaf je geboorte. Conclusies die je trekt
over jezelf om (nare) gebeurtenissen in die grote onbekende wereld een plek te geven. Deze
gedachten en overtuigingen gaan soms niet weg als je ouder wordt en kunnen dan grote
invloed hebben. Het zijn oude gedachten die je ervan weerhouden op te bloeien. Om jezelf
sterk en gelukkig te maken zul je deze gedachten moeten keren, volgens Lisette Schuitemaker.
Begin bij het herkennen van de kindgedachten:
Het zijn gedachten die zich blijven herhalen, je onder druk zetten en vaak de woorden ‗altijd‘
of juist ‗nooit‘ bevatten.
Let goed op wanneer er een naar gevoel, bijvoorbeeld dat je niet welkom bent, opborrelt.
Observeer je gedachten en herken zo‘n gedachte voor wat deze is, een kindconclusie uit de
eerste uren of dagen van je leven. Deze heeft je steeds de mogelijkheid aangereikt om te
vluchten. Bedank dat deel in jezelf.
Hierna is het belangrijk je focus te verleggen. Richt je op wie je nu bent. Voel de kracht
waarmee je tot nu toe alles in je leven hebt overleefd. Jij bent jij.
Ga hierna de confrontatie aan met de angst van toen. Ga terug naar het moment dat je deze
angst kort of lang geleden voelde. Probeer die angst en die paniek weer op te roepen. Een
kleine dosis is genoeg.
Laat het door je lichaam stromen.
Adem door de pijn heen en realiseer je dat je groot bent geworden en niet meer het kind bent
van toen. Houd net zo lang vol totdat je de pijn weg voelt trekken.
Als je daarna je ogen opent, zul je merken dat je je beter voelt.
Als je dit regelmatig doet, zullen negatieve gedachten minder worden en kun je ze makkelijker
vervangen door positieve.
Wat je als kind dacht, is niet per se waar. Je kunt net zo goed het tegenovergestelde denken.
Want jij bent welkom. Geloof dat maar!
Interessante boeken omtrent dit thema:
De 5 kindconclusies, Lisette Schuitemaker
Essentie, A. H. Almas
Zie jezelf in mildheid, Byron Symbolon
De innerlijke criticus ontmaskerd, H. Stone & S. Stone
Thuiskomen in jezelf, H. Stone & S. Stone
bron Vriendin.
Je bent niet je gedachte – Eckart Tolle
Inzicht geeft je voeding en zal je voeden tijdens het doorleven van een thema, heb je dit je
eigen gemaakt, herken je het aan een soort Eureka-gevoel.
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
******************************************************************

Kleuterpubertijd
Van de week belde een cliënt me huilend op. Haar zoon had weer een ‗aanval‘ gehad. Vanaf
zijn geboorte heeft dit driejarige jongetje last van aanvallen waarvan niemand de herkomst
kan vinden. Hij krijgt ze in tijden van spanning en veel prikkels. Mijn cliënt klinkt verdrietig en
uitgeput. Een aanval betekent toch een zware nacht in het ziekenhuis, angst, onzekerheid en
minstens een paar dagen binnen blijven.
Vertwijfeld vraagt ze zich af wat deze aanvallen toch steeds betekenen en wat ze haar willen
zeggen. Ze verlangt naar rust en wat tijd voor zichzelf. De zorgen om haar zoon maken dat ze
uitgeput en niet meer tot helder denken in staat is. Als ik mijn medeleven uit zegt ze: ―Net nu
hij mag oefenen op de kleuterschool. Het lijkt wel of ik mezelf de vrije tijd niet gun!‖ Na wat
dieper doorvragen blijkt dat ze zich heel schuldig voelt over de tijd die ze voor zichzelf zou
willen hebben. Ergens is ze ook boos dat ze nu weer dagen aan huis zit terwijl ze zich zo
verheugd had op even lekker in het park te zitten. Alleen, zonder voortdurend te moeten
opletten. ―Gek word ik soms van hem!‖, laat ze zich ontvallen. Ze schrikt er zelf van. Ik stel
haar gerust. Haar kleine man wordt bijna vier jaar oud. Het is heel natuurlijk dat ze verlangt
naar wat tijd voor zichzelf. Als ouder geef je de zorg voor je kind over en het kind komt in een
andere omgeving met andere waarden en normen dan het gewend is. Beide zullen veel
veiligheid en vertrouwen moeten hebben om het ―vertrouwde‖ los te kunnen laten en het
nieuwe te omarmen. Om dit proces iets te vergemakkelijken treedt er een natuurlijke
ontwikkeling op, namelijk die van de kleuterpubertijd. Deze fase zorgt er voor dat het kind
gaat spelen met de grenzen van de ouders door zich dwars en tegendraads te gaan gedragen.
Doordat papa/mama boos worden, maar het kind daarna ook weer knuffelen bouwt het kind
een basisveiligheid op, waarin het zich geaccepteerd voelt door de ouder. Het kind bouwt het
vertrouwen op dat ook al zijn papa en mama even boos, ze toch van hem of haar houden.
Hierdoor wordt de stap naar de kleuterschool makkelijker gemaakt. Voor de ouders is het
gedrag van hun kleuter behoorlijk vermoeiend en dit maakt dat de ouder stiekem verlangt
naar een paar uurtjes rust en tijd voor zichzelf. Allemaal heel natuurlijk en begrijpelijk. Echter
als je een kindje hebt waar je je extra zorgen om maakt, verlies je deze natuurlijke processen
wel eens uit het oog. Dat dit jongetje juist in deze tijd een aanval krijgt is logisch met zoveel
verwarrende en verschillende prikkels om zich heen. Wennen met allemaal vreemde kindjes en
een vreemde juf, mama die blij is dat hij ―groot‖ wordt, mama die zich schuldig voelt omdat ze
verlangt naar tijd voor zichzelf, mama die zich zorgen maakt of hij geen aanval in de klas
krijgt, zijn vierde verjaardag met allemaal cadeautjes. Op zo‘n moment zou ik in kunnen gaan
op haar uitroep: Het lijkt wel of ik mezelf de vrije tijd niet gun! Natuurlijk zit daar wel een
stuk. Vanuit de Reversie Methode® gezien, reageert het kind op de omgeving. Dus wat doet
de omgeving dat het kind zo heftig reageert? Maar op momenten als dit waar het schuldgevoel
van de moeder al zo groot is, helpt relatieveren veel beter. Onderzoeken welke ervaring in het
leven van mijn cliënt maakt dat deze situatie steeds ontstaat, kunnen we altijd nog. Mijn
advies was dan ook: ―Wees lief voor jezelf. Geef je over aan het moment. Ga lekker bij je kind
liggen. Je hoeft het echt niet nog beter te doen dan je nu al doet. Geniet van de tijd samen.
Voor dat je het weet zit hij hele dagen op school.‖
Sylvia Roosendaal
www.dreamchild.nl
******************************************************************
Kryonhealing

Velen zeggen dat 2012 het einde der tijden is. Het is niet het einde, maar een nieuw begin! Jullie komen in
een tijdperk dat moeiteloos, vreugdevol en overvloedig is. Dit gaat niet vanzelf, omdat mensen nog
vastzitten in oude onverwerkte emoties, gedachtestructuren en angsten. Deze dienen te worden losgelaten
en vertrouwen, liefde en overgave mag ervoor in de plaats komen.

Jullie ziel wil dat je je verder ontwikkelt en dat je loskomt van je oude belemmeringen.
Jullie ziel wil dat jullie gaan zien wie jullie werkelijk zijn.
Er is veel moois op komst, we gaan namelijk naar een tijdperk waarin moeiteloosheid,
vreugde, liefde en eenheid centraal staan. Telepathie en intuïtie zijn kwaliteiten die in deze
nieuwe tijd sterk aanwezig zijn. Om de overgang te maken naar dit bewustzijnniveau is het
nodig om je los te maken van de oude lagere vibraties (zoals angst en oude ballast). Deze
zitten in ieder mens, die komt uit de 3 dimensionale tijd waarin wij zaten. Door de oude
vibraties los te laten krijgt je leven een nieuwe wending met veel positiviteit.
De Kryon healing maakt het lichaam vrij van energieën die niet meer passen bij de nieuwe tijd.
Kryon healing
De healing helpt de overgang van ons oude bewustzijn naar het nieuwe bewustzijn te maken.
Het zou veel moeizamer gaan als er niet allerlei nieuwe vormen worden aangereikt die het
overgangsproces vergemakkelijken.
De healing wordt door Kryon overgebracht, maar is afkomstig van een bron die verbonden is
met het bewustzijn van Sirius. De energie is bedoeld om mensen te helen en te helpen los te
komen van ons lagere bewustzijn.
Niemand ontkomt aan de verandering in bewustzijn, maar de één zal er langer over doen dan
de ander. Voor iedereen is het een vrije keuze in hoeverre de oude patronen reeds in dit leven
los te laten.
Een hoger bewustzijn zorgt ervoor dat je eigenwaarde toeneemt, dat je meer zelfrespect krijgt
en intuïtiever en telepathischer wordt. Meer mogelijkheden om een liefdevoller bestaan te
creëren komen daarna vanzelf.
Je dient een cyclus van 5 healings te doorlopen om het healingproces compleet te maken. Het
is mogelijk om meerdere cycli te ontvangen. Hoeveel er nodig zijn is afhankelijk van wat
iemand nodig heeft. Kosten van 1 cycli: totaal( 5 x 45 min) €125.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ria de Bruin
0614835116
Copyright © 2010 Natascha Lossie www.kryonhealing.com
Deze informatie heeft Kryon via channeling doorgegeven over de healing tijdens een
workshop:
Beste aanwezigen ik ben Kryon voor jullie aanwezig om jullie te helpen met het verhogen van
jullie bewustzijn. Het is dus tijd om jullie te vertellen wat er gaande is op aarde. Ik weet dat
jullie er klaar voor zijn, anders zouden jullie hier niet zitten. De mensheid is er ook klaar voor
en het is nu onomkeerbaar. Het proces is namelijk al tientallen jaren geleden in gang gezet.
De aarde werd al een tijd voorbereid om meer licht te kunnen gaan dragen. De omslag heeft al
heel wat natuurrampen veroorzaakt! We zijn al meerdere keren hevig geschokt geweest door
alle ellende die we zagen. Toch is hiervoor een reden en het lijkt onwaarschijnlijk, maar de
aarde heeft hierdoor heel veel spanningen kunnen loslaten. Het was niet voor niks!
Waarom zijn jullie hier? Jullie zijn hier omdat jullie een healing gaan ontvangen, waarmee jullie
DNA teruggezet gaat worden in multi dimensionale vorm die het oorspronkelijk had. De 10%
die maar gebruikt werd zal nu pas een duidelijke verklaring vinden.
Het DNA is namelijk niet wat het lijkt voor jullie wetenschap. Het is veel groter, veel
veelomvattender dan jullie tot nog toe wisten. De 12 lagen van het DNA, waarover jullie
misschien al hebben gelezen zijn dankzij andere channelers reeds benoemd. Het is voor
Natascha geen passende opdracht om dit opnieuw te channelen, dus ik heb haar verzocht de
informatie te beluisteren. Nu is zij op de hoogte tot zover dat nodig is. Zij heeft een indruk van
de opbouw van het DNA en zal dat aan jullie uitleggen.

De kracht die de energie heeft werkt op het DNA op een manier die lastig uit te leggen valt aan
mensen die leven in het 3 Dimensionale bewustzijn. Dat zijn jullie de afgelopen duizenden
jaren geweest. Doordat jullie uit dat bewustzijn komen, al zijn jullie daar ook al uit los aan het
komen, is het nog moeilijk te bevatten. Toch ga ik het vertellen.
Er is een bewustzijn op aarde die bestaat uit goed en kwaad, uit donker en licht, uit
verschillen. Dit noemen we dualiteit. Deze dualiteit hoort bij het 3 Dimensionale bewustzijn.
Dit bewustzijn hebben we gecreëerd om als ziel te evolueren. Het was namelijk nodig voor de
mensheid om te ervaren wat pijn is. Want zonder pijn was de mensheid niet in staat om te
ervaren wat licht was. Omdat mens zijn soms erg pijnlijk kan zijn hebben veel mensen veel
negatieve gedachten en angsten ontwikkeld. Dit is allemaal opgeslagen in het DNA en geeft
zowel emotionele als lichamelijke problemen. Door de healings kunnen oude emotionele en
lichamelijke pijnen worden losgelaten en wordt het lichaam vrijgemaakt van lagere energieën.
De healing heeft het vermogen om het DNA te herstellen en terug te brengen in de
oorspronkelijke staat zoals deze in aanleg aanwezig is. Dit betekent dat het lichaam zich gaat
regenereren en dat gifstoffen het lichaam verlaten.
Vanuit jullie optiek is het misschien soms vervelend, dat jullie de pijnen voelen die jullie
lichaam verlaten. Maar weet dat dit vervuiling is die anders voor verstoringen zorgt in jullie
lichaam. Dus je kunt het zien als een grondige schoonmaakbeurt.
Wie niet vrijkomt van deze lagere energieën, zou problemen kunnen gaan ervaren op het
gebied van gezondheid, maar ook op het vlak van relaties, financiën, sociale situaties en
overheden. Dat komt omdat alles wat opgeslagen ligt in het DNA bepaalt wat je leven je geeft.
Dat betekent dat de healings ervoor zorgen dat je loskomt van 3D problemen. Dit waren
namelijk lagere energieën.
Dit was Kryon. Copyright © 2010 Natascha Lossie www.kryonhealing.com
******************************************************************
Schoonheid zonder gif
Als je je haar verft heb je misschien weleens last gehad van wat jeuk, of bultjes. Ach denk je
na een paar dagen is dat wel weer weg. En opnieuw verf je de volgende keer weer gewoon je
haar want je wilt er toch op je mooist uitzien..
Als je wat parfum op spuit heb je misschien weleens een rode vlek in je hals, ach denk je deze
trekt wel weer weg. Deze reacties zijn niet voor niets.
Je staat er niet elke dag bij stil. Maar in het dagelijkse leven kom je iedere dag in aanraking
met schadelijke stoffen. Televisies, computers, speelgoed, parfums, cosmetica (shampoo's,
huidverzorgingsprodukten etc), T-shirtprints, ga zo maar door je kunt het zo gek niet
bedenken! Èn deze stoffen worden via huid opgenomen en via de bloedbaan getransporteerd
door het lichaam.
Bijna al onze huidverzorgingsproducten die we dagelijks kunnen kopen bij de supermarkt of
drogist bevatten schadelijke stoffen. (met uitzondering van enkele en producten verkrijgbaar
bij de reformwinkel.) Veel mensen zijn zich hier niet van bewust.
Veel cosmetica bevatten ftalaten(giftige stoffen) en synthetische muskverbindingen. Wat
algemeen wel bekend is, maar wat veel mensen niet weten is dat deze ftalaten en
verbindingen lever en nier beschadigen, ze verstoren de hormoonhuishouding en hebben
effecten op de voortplanting en ontwikkeling.
Sommige stoffen kunnen op langere termijn voor onvruchtbaarheid zorgen en zijn (mogelijk)
zelfs kankerverwekkend.
Giftige stoffen komen vrij in het lichaam als het vet wordt aangesproken. Zo kunnen
schadelijke stoffen via de moeder ongewild doorgegeven worden aan hun kind zowel tijdens de
zwangerschap als later via de borstvoeding.

Nu vraagt u zich misschien af: waarom dit bij de wet allemaal wordt toegelaten en er zo weinig
verteld wordt over de schade die deze stoffen kunnen aanrichtten op lange termijn.
Het antwoordt is simpel: geld en winst. Een product moet zo goedkoop mogelijk worden
vervaardigd, dus worden er allemaal goedkope, maar dus synthetische toevoegingen en
hulpmiddelen etc. ingestopt. Zo wordt de meeste winst gemaakt op een product. Eigenlijk is
dit helemaal niet verantwoord, deze stoffen zijn niet gezond voor ons en het milieu..
Voorheen wist ik dit zelf allemaal ook niet maar doordat ik zelf een chemische overgevoeligheid heb opgebouwd door enkele jaren in de kapsalon gewerkt te hebben heb ik me
hier in verdiept.
Door mijn voormalige werk in de kapsalon heb ik veel allergieën opgebouwd en door de
haarlakken kreeg ik astma. Mijn leven stortte toen in...
De alledaagse dingen kon ik ineens niet meer: kon mijn werk niet meer uitoefenen. Het
uitgaan lukte niet meer, door de sigarettenrook. Naar feestjes gaan kon ook niet meer door de
parfum van anderen. Na een moeilijk dal klom ik eruit en kon ik 2005 met trots mijn eigen
biologische kapsalon openen..
Sinds die tijd hou ik mij bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat staat voor
balans tussen mens, aarde en geld. (people, planet, profit)
Dit gaat verder dan de wet verplicht. Er zijn veel alternatieven voor gezonde producten!
In onze kapsalon wordt dus uitsluitend gewerkt met natuurlijke cosmetica. Deze bestaat
geheel uit planten en kruiden en is niet op dieren getest. Het zijn schone grondstoffen dus
zonder chemische bestrijdingsmiddelen bewerkte grondstoffen en bevat alleen maar
natuurlijke conserveringsmiddelen.
Mensen met allergie komen bij ons om hun haar plantaardig te verven omdat ze met een
plantaardige haarkleuring geen last hebben van jeuk en bultjes. Tevens voelt het haar na de
behandeling zoveel dikker aan en door het looizuur wat de planten bevat, krijgt het haar een
mooie glans.
Maar niet alleen de mensen met allergie komen bij ons ook vrouwen bij wie het haar door
chemisch verven zo is aangetast. Wanneer ze enkele plantaardige kleurbehandelingen hebben
ondergaan, zien zij hun haar weer opknappen! Een plantaardige haarkleuring is juist
verzorgend voor het haar in plaats van belastend. Nu is het haarverven weer leuk om te doen,
ik weet dat het een gezond product is en het haar ervan opknapt.
De verf legt als het ware een laagje om het haar, zo wordt het haar beschermd en voelt zelfs
dikker aan.
Ook zijn de verven geschikt bij mensen wie chemokuur (hebben) ondergaan en tijdens
zwangerschap.
Ons gehele assortiment bestaat uit natuurscosmetica. In ―normale‖ shampoo's worden vaak
agressieve stoffen verwerkt die u tevens terug kunt vinden in uw schoonmaakmiddelen! En bij
het modelleren wordt vaak ―giftige‖ haarlakken gebruikt.
In onze kapsalon houden wij ons niet alleen bezig met haarverven.
Wij vinden ook dat echte schoonheid bestaat uit een lichaam dat in balans is. Het begint met
de voeding. Gezond eten geeft energie en levenslust, het houdt je weerstand op peil.
Tegenwoordig worden er zoveel chemische stoffen in ons voeding verwerkt die helemaal niet
goed voor ons zijn..
Ik kon er voorheen zo van balen dat ik zo allergisch ben geworden. Nu weet ik dat het een
goede reactie van mijn lichaam is.. Het lichaam geeft aan wanneer iets goed voor je is of als
het slecht is voor je.. Let daar ook eens op wanneer je iets gegeten hebt!
Dan weet je ook direct of het goed voor je is of niet..
Luister goed naar je lichaam!
We willen mensen er bewust van maken dat vele chemische middelen, ernstige schade met
zich meebrengen voor zowel mens en de natuur.

Mijn gouden regel is geworden: smeer en gebruik alleen verzorgingsproducten die je ook op
zou kunnen eten!
www.jankeshairstyle.nl
info@jankeshairstyle.nl
of bel 06-12897340
******************************************************************
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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 Sup-lement echter gaat het over persoonlijke ervaringen, jouw
toevoeging of aanvulling, tijdens een zoektocht in de wereld van voeding.
******************************************************************
De energiekracht van pure voeding...
Ook weleens de ervaring gehad datje na de maaltijd het gevoel hebt helemaal in te zakken?
Geen energie meer lijkt te hebben, voor welke activiteit dan ook?
Met name in de winter na bijvoorbeeld een stamppot boerenkool
met (Unox)rookworst?
De maaltijden zijn in de wintermaanden bij de gemiddelde
Nederlander wat zwaarder omdat we een aardappeletend volkje
zijn en een stamppot dan al snel op het menu kan staan; variatie
genoeg tenslotte.
Van de hutspot, via de zuurkool naar de boerenkool. Je hebt, voor je
het weet, verdeeld over één of twee weken, alweer drie dagen
ingevuld. Voor de echte liefhebbers zijn er meer mogelijkheden te
bedenken.
Maar dit gevoel kan ook heel goed optreden na het nuttigen van
allerlei andere soorten groentes, aangevuld met vlees of vis.
Moe na een maaltijd? Net of deze energie uit je trekt in plaats van iets toevoegt?
Velen zullen nu ongetwijfeld al dan niet bewust instemmend ‗ja‘ knikken.
Voeding moet energie geven, het moet ons voeden, niet alleen vullen en benadelen.
Dit verschijnsel is heel verklaarbaar als we weten hoe dit ontstaat, maar dat is met alles zo.
Mijn oma zei vroeger: ‗Als je alles vooruit weet dan kun je voor een dubbeltje de wereld rond.‘
Ik zal moeten toegeven dat dit zeer onwaarschijnlijk is maar het geeft wel aan dat als we
zaken vooruit weten, we in veel gevallen anders zullen handelen.
Het spannende is dat ‗niet alles weten‘ voor verrassende effecten kan zorgen maar op het
gebied van voeding zou het te wensen zijn dat iedereen alles van de hoed tot de rand zou
weten. Want als je weet hoe het komt dat voeding energie onttrekt dan kun je daarop
anticiperen en maatregelen nemen, mogelijk je gewoonten aanpassen.
De boviswaarde, dat is waar alles om draait! Deze kan gemeten worden; het betreft de
levensenergie van alle levende wezens, mensen, planten, bomen, struiken, alles wat leeft heeft
een levensenergie. Gezonde levende wezens hebben een hogere waarde dan zieke of zwakke
levende wezens.

Een zieke plant heeft een lagere boviswaarde dan een gezonde plant. Die lagere waarde kan
veroorzaakt zijn door ingrijpen van de mens: de bodem die qua voedingsstoffen onvolledig is, het
toedienen van kunstmest... Zodra iets uit balans is, is de levenswaarde van de beplanting lager
dan wanneer alle factoren optimaal zijn.
Wanneer we het getal 6500 noemen dan is dat de grens tussen gezond en ongezond. Alles wat
onder de 6500 boviswaarde zit, ontrekt energie uit ons om, als het ware, die balans te zoeken;
het heeft zelf energie nodig.
Even zwart/wit, als voorbeeld: we nemen in gedachten een krop
sla. Wanneer de boviswaarde van de krop sla hoger is dan 6500
gaat deze ons energie geven, dan hebben we profijt van die krop
sla, maar wanneer de boviswaarde lager is dan neemt het van
ons en worden we vermoeider. De groenten die we in de
supermarkten aantreffen zijn veelal met ‗kunst en vliegwerk‘ tot
stand gekomen.
Kunstmest als zogenaamde voeding, langere periodes onderweg,
denk aan transport en opslag, kortom de boviswaarde kan rond de
3000/4000 of mogelijk nog lager liggen. In dat geval ontrekt het
energie. Het verschil tot de 6500 moet worden aangevuld als het
ware.
Gaan we voor de biologische groentes, die dan ook werkelijk dat stempel verdienen, kan de
waarde zomaar 7000/8000 zijn, in dat geval ‗schenkt het ons energie‘, worden we dus positief
gevoed in plaats dat het balans zoekt en ons ‗leegzuigt‘.
Alles wat boven de 6500 boviswaarde is geeft ons energie, heelt ons. Daarom zijn goede
producten van belang om ons positief te voeden, om ons op peil te houden, kracht te geven,
mogelijk te helen ten tijde van ziekte. Alle producten die boven de 10.000 komen geven ons
een extra boost.
Als we de boerenkool in de winter ‗kant en klaar‘ gesneden kopen, aangeleverd in plastic zakken,
eten met de (Unox)worst erbij met de nodige negatieve E nummers, dan is het verklaarbaar
dat we moe zijn na een maaltijd en niet gemakkelijk meer op gang komen voor een activiteit.
Gesneden boerenkool heeft al veel energie verloren, dan is deze nog verpakt in een plastic zak
en is deze mogelijk al enkele dagen ‗onderdoor‘ voordat het in jouw pan verdwijnt. Deze maaltijd
zit beslist ver onder de 6500 boviswaarde en onttrekt als logisch gevolg daarvan energie in plaats
van dat wij positief gevoed worden. Bedenk daar, als klap op de vuurpijl, de magnetron nog bij
die in veel huishoudens gebruikt wordt, met name voor de ‗na-eters‘, die mogelijk eerst een
sport hebben beoefend. Of voor de persoon die mocht overwerken, hup bord met stamppot en
worst in de magnetron en het is helemaal dood. Dan is ‗het spul op het bord‘ vulling geworden
met een veranderde moleculaire structuur! Vulling die positieve energie onttrekt uit ons lichaam.
Deze ‗maaltijden‘ zorgen voor de negatieve reactie in de avonduren.
Biologisch is lang altijd niet biologisch zoals het echt zou moeten zijn. Met andere woorden:
deze vorm is niet heilig verklaard! Ook daar is het oppassen geblazen.
Maar we mogen er van uit gaan dat het gemiddelde biologische product wel al beter is dan wat bij
de supermarkten in de schappen ligt.
Neem de sinaasappels: prachtig oranje; ze stralen je tegemoet. Als we nu weten dat
sinaasappels in de laatste uren aan de boom, in het zonnetje, de vitamine C ontwikkelen, rijp
geplukt uiteraard, dan is het te begrijpen dat de sinaasappels in de supermarkten bij ons weinig
of niets waard zijn. De nodige vitamines zijn niet ontwikkeld en hoe lang het fruit onderweg is
geweest is voor de consument ook een grote vraag. Wie denkt voldoende vitamines tot zich te
nemen door het eten van sinaasappels komt hevig bedrogen uit!
Eten uit de natuur is de overtreffende trap van biologisch eten.
Een ervaring die wij persoonlijk hebben beleefd en die ik graag met iedereen deel is de volgende:
Rauwe andijviestamppot, raapsteeltjes stamppot, wat zijn ze heerlijk en als je ze maakt met
biologische aardappels en dito groente is dat een traktatie. Als we dat dan een keertje eten moet ik
bekennen, nog wel een tweede portie op te scheppen, gewoon voor ‗het lekkere‘.

Maar we aten een keer iets anders:
Brandnetelstamppot. Prachtige toppen, geplukt op plaatsen
waar geen verkeer langs komt en waar geen weilanden naast
zijn waar men mest injecteert, of landerijen waar de gifspuit
overheen is gegaan. Mooie brandnetels met vier tot zes
blaadjes als zij van oudere stengels kwamen en jonge
scheuten welke net weer waren opgekomen.
De brandnetels werden gewassen en even gekookt, stamppot
ervan gemaakt zoals we dat anders ook deden met de andere
groentesoorten.
Het verschil was nu dat we de brandnetels niet rauw
verwerkten zoals dat wel met raapsteeltjes gebeurt, maar
verder werd hetzelfde recept gevolgd.
Heel bijzonder was het om te ervaren dat we beiden na één portie echt genoeg hadden. Het was
smakelijk maar het was gewoon genoeg. Het gerecht viel zeker niet tegen, dat was dus niet de
reden dat het genoeg was.
Toen schoot mij de boviswaarde te binnen.
Dit zou dus het geval kunnen zijn! Inderdaad zijn brandnetels tot ontwikkeling gekomen zonder
ingrijpen van de mens; heel natuurlijk en biologisch.
We waren ook zeer oplettend geweest waar we dit gewas plukten.
Dit was de eerste ervaring.
Daarna, het was een paar weken later, hebben we brandnetelsoep gemaakt.
Tijdens het plukken gebruikten we een bakje, waar perziken in aangeleverd worden. We
‗oogstten‘ een bakje vol brandnetels, wel aangeduwd.
Een uitje werd gefruit, kruiden erbij gedaan (ook uit de vrije
natuur geplukt) brandneteltoppen (eerst gewassen) daarbij
en met een pollepel geroerd tot zij waren geslonken, wat
overigens super snel gaat, net als spinazie.
Je houdt voor je gevoel geen grote hoeveelheid over. Water
toegevoegd en even laten koken. Daarna werden
havervlokken uit de natuurwinkel fijngemalen in een
ouderwetse koffiemolen. Dit meel wordt gebruikt als een
soort bindmiddel. Ten slotte werd crème fraîche door de
soep geroerd. Het geheel in de blender gedaan; het
eindresultaat was een egale mooie soep.
Beetje karig lijkt dit wel, de soep ziet niet gevuld, dus een spelt pompoenbroodje in de oven
gedaan want dat mocht toch wel, was de gedachte.
Daar dachten we later anders over, want dat broodje was absoluut te veel. De soep was echt heel
vullend.
Dit verwachtje niet als je ziet wat er in gaat en hoe de brandnetels slinken terwijl je aan het
roeren bent.
Nogmaals proef op de som gedaan, weer prachtige brandnetels, zelfde bereidingswijze gehanteerd,
alleen in plaats van crème fraîche ditmaal kokosmelk verwerkt.
Toch een broodje erbij?
Vooruit, dun sneetje speltbrood voor het idee. Weer dezelfde ervaring.
Ons was het toen helemaal duidelijk: de boviswaarde van groenten en kruiden uit de natuur
is vele malen hoger dan van de groente welke het stempel ‗biologisch‘ heeft gekregen.
Eten uit de natuur is de overtreffende trap van biologisch eten!
Met dank aan:
Anneke Bleeker
Schrijfsels van Anneke: www.verontrustemoeders.nl/
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Het thema van 24 september-6 oktober was integriteit en als doel loslaten.
Herken jij wat de Tzolkin over deze periode heeft gezegd:
Heb de moed om aan de boodschappen van je hart gehoor te geven. Alles dat vanuit je hart
komt is goed. Laat je ego in de ruimte van je hart oplossen. Ervaar de vrede in jezelf door je
weerstanden en beperkende overtuigingen los te laten. Hierdoor maak je ruimte voor het
echte leven. Onderzoek het verwijtende in je, vooral de verwijten naar jezelf. Besef dat er
niets mis is met jou en met het leven dat je leidt. Voel de rust die dit geeft. Zo wordt je leven
een stuk minder gecompliceerd. Zodra je denken stopt kan de universele energie zich
onbelemmerd binnenin jezelf manifesteren.
Wat zegt de Tzolkin over 2 november - 14 november
Je bevind je in de golf van de rode hemelwandelaar met als thema moed en als doel passie.
Op het moment dat je werkelijk uitdagingen aangaat, zullen verborgen talenten naar boven
komen. Dit vraagt moed. Wanneer je met taboes en beperkingen leeft, zul je deze juist gaan
ervaren. Ontkracht ze door ze onder ogen te komen. Zo krijg je ruimte in je en kun je jezelf
op jouw manier neerzetten. Ervaar je instinct.
Blijf in beweging en verschuil je niet achter de door jezelf opgetrokken muren.
Geef je toe aan je verlangen naar intimiteit en ervaar hoe je daarmee omgaat. Al je
beperkingen zitten tussen je oren. Dal neer in je lichaam zodat je van het leven kunt
genieten.
Uit Tzolkin Dagboek, Leef met de dagenergie
Van Kees Visser en Barbara C. Roth
******************************************************************
Interessante websites, collega nieuwsbrieven en weetjes en mooie extraatjes
Een website met duidelijke uitleg over de Maya-kalender www.mayatijd.nl van Remmelt
Schuuring en Peter Toonen.
Weblog van Nico Waiboer voor een gezond en gelukkig leven, met verschillende nieuwtjes,
informatie en tips op gezondheids-gebied www.gezondengelukkigzijn.nl/
Via onderstaande link kom je in aanraking met diversiteit aan filmpjes die je waarschuwen, en
informeren. Zoek je een dergelijk specifiek onderwerp, is de kans groot dit in deze categorie
kunt vinden. You Tube
Mooi(e) Extraatje(s):
Stadswandeling
Wij hebben enorm genoten van de stadswandeling in Haarlem. De eerste keer zijn we
halverwege gestopt omdat het weer tegenzat. Op dat moment een historisch evenement op
het Nieuwe Kerksplein, een extra cadeautje. We zijn terug gekomen om de wandeling af te
ronden en hebben een heerlijk broodje gegeten op de markt (www.complimenti.nl) en heerlijk
ijs gegeten bij Gelateria Bartoli www.bartoli.nl
Nu je toch in Haarlem bent:
Leuke winkels, lunchrooms en restaurants
Boeiende internet televisie: www.duurzaam24.tv/live

We kunnen elkaar helpen groeien en genieten door het delen van handige tips,
interessante weetjes en mooie sites.
Het kan zijn dat een genoemde tip op jou een ander effect heeft dan is bedoeld. Wij
geven informatie door en het is aan jou om hier je eigen gedachte over te laten
gaan en je eigen mening te vormen.
Doe dat met de informatie wat goed is en past bij jou, dat blijft persoonlijk. Zo
kunnen wij tips plaatsen die ons niet raken maar door de nieuwswaarde het
vermelden waard zijn.
Wij wensen je veel plezier bij het lezen van de tips. Heb jij een tip die in deze
categorie past, stuur deze in klik hier
Alvast bedankt!
****************************************************************

******************************************************************
Wat doe je als je ziet als, een voor jou belangrijk iemand uit je omgeving, hulp nodig
heeft, en deze hulp niet aan je vraagt
Zie in dit geval hulp als geestelijke ondersteuning. Als vriend/in wil je je niet opdringen of de
ander kwetsen, denk je een bijdrage te kunnen leveren door jouw waarheid te vertellen? Doe
je dat dan ook?
Deze waarheid is gebaseerd op informatie die jij kent en is gebaseerd vanuit jouw waarden en
normen.
Hoe vertel je de waarheid (jouw waarheid), als je ziet als het echt niet goed gaat? Hoe doseer
jij je adviezen?
Mag en kan je ingrijpen en hoe doe je dat?
Of ben juist een vriend(in) als je deze persoon die ruimte geeft om zelf tot inzicht te komen?
Volgens Pamela Kribbe: Het er-zijn voor een ander heeft in die zin een emotieloze kwaliteit.
Het vraagt om een niveau van onthechting, waarop je de wil om een ander „beter te maken‟
loslaat. Deze wil is namelijk niet ingegeven door een werkelijk begrip van de ervaringsweg die
een mens (deels onbewust) wil afleggen om zijn innerlijke waarheid te vinden. Zolang je iets
wilt veranderen of verbeteren aan een ander, blokkeer je in feite zijn weg naar binnen. Veel
mensen hebben het nodig zelf bepaalde kwesties tot op de bodem te ervaren, zodat ze op
basis van een zelf verworven en doorleefd inzicht iets kunnen gaan loslaten. Dit herken je vast
wel in jezelf. Geef de ander hierin net zoveel ruimte als jezelf. Het is beter om niet emotioneel
begaan te zijn met de mensen die je helpt. Het is beter om vormen van emotionele
betrokkenheid los te laten, want als je je emoties laat meespelen, dan steekt je persoonlijke
wil om dingen ten goede te veranderen de kop op.
Wel kun je te allen tijde een (gedoseerde) mening geven als deze van je wordt gevraagd! Praat
dan altijd vanuit de ‗ik‘ positie, en vertel wat het jou doet, doe het nooit door ‗jij‘ te gebruiken
en hiermee naar de ander te wijzen, dat is vernietigend voor een relatie.
Als er kinderen in het gezin aanwezig zijn, kunnen zij als een spiegel voor hun ouders zijn.
Als de ouders hiervoor open staan kunnen zij elke gebeurtenis aangrijpen om bij zichzelf naar binnen te
blikken, en meer van zichzelf te leren.
De meeste momenten die inzicht geven komen voort uit tegenspoed. Deze leerzame momenten kunnen
je sterken en daarmee momenten van geluk vergroten. Je weet immers hoe beperkt alles is. Kun je dan
genieten van dat wat goed gaat, de kleine spaarzame momenten, intieme momenten, het moois wat de
natuur – het leven je te bieden hebt?

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

Sorry, dat ik in mijn enthousiasme jou overlaadt met informatie wat misschien nieuw voor je
is.
Sorry, dat het daardoor lijkt alsof ik weet hoe het zit, integendeel, ik leer nog iedere dag.
Sorry, dat ik hierbij voorbij ga aan jou kennis en jou inzicht, omdat jezelf het beste weet wat
goed voor jezelf is.
Mogelijk dat jou levensstijl een gewoonte is geworden waar geen ruimte is geweest voor
informatie die je de andere kant laat zien.
Deze informatie kan mogelijk voor essentiële en radicale veranderingen zorgen. Misschien ben
je hier nog niet klaar voor. Ik weet dat als je deze informatie op een ander moment (en) in
een andere context op een andere manier gaat beluisteren. En misschien is dat het juiste
moment om hiermee aan de slag te gaan.
De reden dat ik het je vertel is om je bewust te maken van je keus. Door je in contact te
brengen met deze voor jou onbekende informatie ga je je eigen mening mogelijk herzien.
Je kunt je eigen keus maken en herzien, doe dit, maar wel zo dat het jouw keuze is, een keuze
die je bewust hebt gemaakt!
Als ik je dit niet vertel en je deze informatie onthoud, voel ik mij een verrader omdat je
mogelijk met deze informatie andere keuzes had willen maken. Mogelijk ondervind je nu of
nog steeds de gevolgen van jou eerder genomen beslissing, was je onwetend en kon je er
niets aan doen. Met de kennis die je nu bekend is kun je nieuwe beslissingen nemen die
mogelijk een positieve bijdragen leveren aan je gezondheid en welzijn.
Hoe ga jij om met het verspreiden van jouw kennis?
Hoever sluit jij je af van je omgeving door je bijvoorbeeld een eigen voedingsstijl aan te
meten? En hoe geloofwaardig ben jij voor jezelf als je dit verkondig en je je eigen “waarden”
overtreedt?
Eenmaal meer bewust geworden, worden we door signalen geprikkeld alert te blijven, zodat
we ook constant onze eigen waarden kunnen bijstellen.
Zitten we in een kring waarin een bepaald gegeven als waar beschouwd wordt, kan het zijn dat
we geconfronteerd worden met een “geleerde” of ervaringsdeskundige die een andere
invalshoek belicht, waardoor we onze waarheid nog eens onder de loep kunnen nemen.
Dus ook voor de bewuste mens is het belangrijk mee te blijven bewegen en open blijven staan
voor andere meningen en de veranderingen in de wereld en niet in je eigen flow te blijven
hangen.
Succes!
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 nieuwskrant: klik hier
Tip voor de nieuwskrant: 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 zuivere 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 kennis bijgesteld moet worden. In alle oprechtheid en zonder winstbejag
willen we, jouw link en/of persoonlijke informatie of informatie om te delen, plaatsen, waar
mogelijk in overleg en met toestemming van de auteur. 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 deze tips voor iedereen bereikbaar.
Wij vermelden graag activiteiten en hebben een aparte rubriek met links naar interessante
collega nieuwsbrieven.
Maak jij een nieuwsbrief die passend is bij ons concept, plaatsen wij graag jouw link.
© Overname of vermenigvuldiging van informatie is uitsluitend toegestaan met vermelding
van bron en handhaving van verwijzingen in deze informatie.
Voor ingezonden stukken is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

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.
*******************************************************************

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

Het downloaden van de Nieuwe Bewustzijnscodes en de bekrachtiging van de
Wereld Diamanten Licht Grid op 11-11-2011 om 11.11 uur!
* Sluit je aan bij onze speciale bijeenkomst en wereldmeditatie van de Diamanten Poort op
11:11: 11.
* Er zijn vele initiatieven rond de wereld op deze dag om met een geconcentreerd
bewustzijn met velen deze Diamanten Poort voor een reusachtige toevloed van
evolutionaire energie te activeren.
* De zuivere kracht van vele mensen die samen komen met de bedoeling om menselijk
bewustzijn te verbinden met de nieuwe energieën zal een krachtig en positief effect op ons
en de wereld hebben.
WELCOME TO DIAMOND LIGHT WORLD Guiding you home to yourself!
"When the soul becomes divine it becomes a diamond, reflecting the divine light
and forming an aura of delicate tints around itself. Such is the perfect Human Soul;
the human soul aspires towards perfection" Peter Deunov
* Elk persoon is een "heilige krachtplaats", precies waar je op dat ogenblik bent en een
ieder heeft de capaciteit om grotere Goddelijke energieën in hun persoonlijke en
planetarische grids te verankeren. Wij kunnen deze gelegenheid gebruiken om meer in
onze Hogere Essentie,of geascendeerde, uitgebreide zelf te brengen en letterlijk de
“gateways” te openen om een brug te formeren tussen de aarde en de Hogere
Koninkrijken door onze eigen belichaming van dit bewustzijn. Dit is een krachtige dag en
een gift voor de gehele mensheid.
* Samen vormen we een krachtige groep lichtwerkers en zullen wij een diamantbrug
vestigen die ons over de continenten verbindt en de energie bouwt.
* Door meditatie kunnen we ons verbinden en kunnen we het openen van onze eigen
“gateways” naar hogere niveaus van magie en liefde van ons Hogere Diamant Zelf
ervaren. Wij werden gemaakt voor deze tijden!
De diamant is alchemie en VERLICHTING
* Voor het grootste deel, is de diamant in de spirituele literatuur bedoeld als metaforische
term om een staat van zijn of het niveau van bewustzijn voor het bereiken van verbinding
met het Goddelijke.
* Wat velen nog niet hebben gerealiseerd, is dat er nu een feitelijke structuur van het licht
is dat vorm neemt in onze energievelden - perfect getimed -om ons bewustzijn te doen
ontwaken en werkelijke spirituele transformatie beschikbaar is voor allen die ervoor
kiezen zich aan te sluiten. Deze transformatie verbindt ons met onze goddelijke natuur,
helpt ons met het afbreken van alle ego structuren die ons gevangen hebben gehouden
en ons belemmerden in onze verbinding met onze kern essentie.

* De diamant ik is een octaëdrische lichaam van licht, dat is het huis van je soevereine
zelf, je verbinding met het Christusbewustzijnaspect van jezelf.
* De diamant is veel, heel veel dingen die perfect is afgestemd op de veelzijdige natuur
en je ware multidimensionale zelf.
* De diamant is o.a.:
- Een meester genezer
- Een body van de perfecte balans
- Een ruimte voor transformatie
- Een universele fractal die je verbindt met de diepere patronen van het leven zelf
- Een projectie van je hoogste zelf, die diep van binnen je DNA blauwdrukken uitstraalt
* De diamant reis is een van de overgang van duisternis naar licht, al transmuterend
langs de weg. Het is eenvoudig van aard en diep diep in haar begrip.
* De diamant reis is geen “quick fix spirituele tool” (snelle oplossing spiritueel
hulpmiddel), maar een reis die je verbindt met de meest blijvende en eeuwige aard van
het leven zelf.
* Ben je klaar om de diamant pad van verlichting lopen?
OORSPRONG EN GESCHIEDENIS VAN DE DIAMANT uitlijning
* Diamond Light Grid. Zuid-Afrika - vaak beschouwd als de oorspronkelijke 'thuis' van
de diamant.
* Veel dat kan worden bereikt in het genezingsproces is door het begrijpen hoe onze
DNA werkt, de energieke componenten en de impact ervan op onze biologie en onze
mentale en emotionele toestanden.
* Technisch-wetenschappelijke verkenning naar het spirituele als biologische elementen
die verband houden met de diamant, de spirituele, creatieve essentie in een ieder
accepteert dat er veel dingen zijn die we kunnen vertrouwen, maar nog niet volledig te
verklaren is, terwijl de wetenschapper blijft zoeken naar antwoorden of een vorm van
validatie voor de ontvangen informatie.
* Lichtcodes zijn verschillende geometrische vormen elk met specifieke kleuren en
uiteenlopende effecten op de energie-templates van het lichaam.
* Het raster tussen de sterren zijn de aarde ster en de ziel ster.
* Er is een raster matrix van schitterend licht dat het fysieke lichaam omgeeft en
doordringt. Dit raster heeft een uitgesproken octaëdrische vorm en bestaat uit talrijke
vezels van hoge spanning elektro-magnetische energie.
* Het net is ons kanaal naar een hoger potentieel van spirituele energie. Deze energie
voedt ons direct en biedt genezing en balans en zullen ons in staat stellen om ons meer
volledig te verbinden met de Bron. The Diamond Light Grid is de geometrische structuur
die de integratie van Licht Codes in staat stelt in het fysieke lichaam, en zal ons helpen
om energetisch te veranderen door gecodeerde patronen van gedrag binnen het DNA.
* Het is een grote sprong van het geloof om te gaan werken met de ontvangen
informatie!
* De energie is verfijnd, intens en verschilt van de zachte, zachte energie meestal
ervaren tijdens Reiki of Spirituele Healing. Het net wordt meer kristallijn van aard, tot wit
kristal licht en vaak iriserende in de natuur.
Enkele van de meest voorkomende reacties op de uitlijningen zijn gevoelens van
veiligheid, bescherming, rust en een gevoel van thuiskomen
* Werken met de Diamond Light Grid is een evoluerend proces. Wij werken met het
belangrijkste instrument om ons te helpen in het ontdekken en het blootleggen van
multi-dimensionale niveaus van het zelf langs de weg naar dieper inzicht, spirituele
ontwikkeling en een betere gezondheid.
* Dit lichaam van het werk vertegenwoordigt een eren van de co-creatieve kracht van de

Geest, die heeft toegestaan voor haar geboorte.
* De Diamond Light Grid Alignment verbindt dus ons met onze perfecte staat, onze
goddelijke essentie en het punt in ons dat oneindige potentieel heeft. Het is een
toestand van evenwicht, zo nodig is omdat zowel wij als onze planeet evolueren.
* Ik hoop dat je van de Diamond Light Grid reis geniet zoals het zich ontvouwt en dat
ieder van jullie de magie en de diamanten die op de loer liggen te ontdekken!
* Transformatie is niet langer een optie – dat we pardoes in het midden van een van de
grootste transformationele veranderingen die we ooit gekend hebben.
* De Diamant gaat om ons er doorheen helpen.
* De Diamond Light Grid is een vitaal onderdeel van de structuur van je evoluerende
lichtlichaam. Het is een holografische energie structuur in de vorm van een octaëder dat
als perfect uitgelijnd en optimaal functioneren, u verbindt met uw perfecte essentie (de
Elysian Grid - Elysian is een woord afgeleid van het Griekse betekent dat een staat of
plaats van perfect geluk).
De Diamant is de vorm van de Ziel (offerte-Penni du Plessis van The Infinity Keys)
* Deze krachtige nieuwe energie alignment proces voor onze tijd reorganiseert je
energie velden en kalibreert hen met uw originele leven of essentie blauwdruk, maar
ook weer aan je sterker met de universele energie-velden.
* Wanneer je persoonlijke rooster is uitgelijnd of niet verankerd, dit belemmert de
doorstroming van energie en kan een grote invloed hebben op uw vermogen om te
manifesteren wat je verlangt in het leven hebben, of dat nu genezing, vrede, overvloed,
gelukkiger relaties etc.
De Diamond Light Grid alignment is ook een belangrijke fase in de verdere
ontwikkeling van je Lichtlichaam.
* Eenmaal afgestemd op het originele structuur, maakt je rooster een grotere mate van
resonantie met je doel en de oorspronkelijke staat van perfectie. Het maakt het ook
mogelijk je fysieke lichaam een grotere frequentie en de hoeveelheid licht energie vast
te houden zoals het is ontwikkeld.
* De laser als de kwaliteit van wat vaak wordt aangeduid als de Diamant Energie voelt
als onderscheidend vrouwelijk.
* Het resultaat en de voordelen van het bouwen van je Diamond Light Grid zijn talrijk, en
omvatten meer duidelijkheid, meer energie, het vermogen om te manifesteren wat je
wenst, verbeteringen in gezondheid, vaardigheid in het herkennen disharmonisch
emotionele patronen en de kracht tot stand te brengen wezenlijke veranderingen in je
leven.
Het belangrijkste is dat je Diamond Light Grid je in staat stelt om een toestand van
evenwicht te behouden bij de aarde veranderingen die nu gebeuren, en om de nieuwe
kosmische energieën te integreren. Het is ook van nature beschermend en aard en het
vergemakkelijken van genezing op vele niveaus.
* Een aantal mensen hebben zich spontaan bevonden in toekomstige levenscenes,
hetzij tijdens hypnotische regressie, of progressie. Wat ze melden wanneer dit gebeurt
is consistent - dat in de komende 200 jaar de Diamond Light Body zichtbaar wordt rond
ieder mens en het vormen van een wereldwijd netwerk van diamant.
Telepathie en communicatie via de diamant netwerk via onze eigen Diamond grid zal de
norm worden, zullen de mensen verantwoord met hun kracht en met de planeet omgaan
en we zullen inderdaad het leven ervaren in een meer positieve manier. Dit gebeurt nu
met ons.

* Wij creëren onze eigen toekomst op dit moment. Dit is ons ascensieproces en de
herinnering van wat we nu doen zal worden geprogrammeerd in onze genen en zal
worden geërfd door toekomstige generaties. De Diamond Light Grid is onze energieke
bijdrage helpen om de morfogenetische velden van de toekomst vorm te geven.
www.nyakonakar.com
*******************************************************************
* Wij staan aan de vooravond van het grootste evenement uit de menselijke geschiedenis. Dat
waar we allemaal op gewacht hebben en dat door het constante uitblijven tot ongeloof en
passiviteit heeft geleid bij velen, is nu nog slechts enkele weken van ons verwijderd.
* Velen onder jullie hebben ongetwijfeld de informatie van Carl Johan Calleman gelezen waarin
wordt verteld hoe de 9 Maya golven van verandering zich in de tijdsperiode van meer
dan 16 miljard jaren hebben ontwikkeld en de mensheid in haar golfbeweging van
bewustzijnsverandering steeds verder heeft gebracht tot het punt waarop we nu zijn
beland. Carl Johan Calleman kwam na intensief onderzoek tot de conclusie dat de 9e golf
afloopt op 28 oktober 2011 en dat als mogelijke conslusie mag worden verondersteld dat,
direct na het afllopen van deze 9e golf van verandering en dus van alle 9 totaal, wij het
samengestelde effect van deze hele reis kunnen/mogen verwachten, want we zijn er dan
immers doorheen en dan is de samengestelde som van alle veranderingen als geheel
aanwezig voor de verdere ervaring en/of reis in de tijd van de mensheid.
* Maar wat velen nog steeds bezighoudt en tot sceptisme leidt is het feit dat Calleman niet
aangeeft wat er na 28 oktober volgt en wat men daarna kan/mag verwachten. De
psyche van de mens is complex en wil helderheid. Naast de bewering van 28 oktober die
enorm inhakt in de aanname dat de Maya-kalender op 21 december 2012 eindigt en met daar
bovenop het behoorlijk verzandde enthousiasme en vertrouwen van velen, maakt het erg lastig
om vanuit een volle overtuiging de gedachte te omarmen dat het na 28 oktober zomaar
plotseling gedaan kan zijn met de huidige manier van leven omdat we dan alle door de Maya‘s
opgeschreven en geillustreerde 9 Golven van verandering zouden hebben gehad.
* En dat is waar deze nieuwsbrief over gaat. Ik wil jullie belangrijke verdere informatie geven
die onder mijn aandacht kwam en waarvan ik innerlijk weet dat het zo snel mogelijk verder
moet naar mijn lezers en met verwijzingen naar de oorspronkelijke teksten waardoor jullie zélf
verder kunnen volgen wat nú gaande is.
* Waar het allemaal om gaat is het moment van Ascension. Begin jaren negentig werd ik
geleid naar het woord Ascension en ontstond er een heftige drang (die nooit meer losliet) om
alles maar dan ook alles wat met dat woord te maken had te onderzoeken. Ik deelde de eerste
paar maanden de resultaten van mijn onderzoek met enkele vrienden en dat breidde zich uit
totdat ik geen andere keuze meer had dan te starten met het 2-maadelijkse blad Ascension.
Dat magazine heb ik samen met mijn vrouw Nel gedurende 8 jaren uitgebracht en kreeg daar
onbaatzuchtige hulp bij van Inge Kok voor vertalingen vanuit het engels. Ascension had iets
magisch en ik kon niet anders dan de informatie met anderen te delen. Ongeveer rond 2004
moest alles stoppen. Het was duidelijk dat de fase van individuele voorbereiding was
aangebroken en dat er bescheidenheid naar het werkveld nodig was. Er gebeurde van
alles tijdens mijn veranderingsproces en de vraag was steeds ‗wanneer komt de ontknoping en
op welke wijze?‘
* En nu, gisteravond, meldt zich eindelijk de volgende duidelijke impuls aan. De verandering
van deze wereld is erg dichtbij en Ascension is een echte mogelijkheid op korte termijn! De
eerste groepen kunnen er al over enkele weken doorheen gaan, op of rond 11 november
aanstaande, 11-11-11. Dit was weliswaar reeds door sommige channelers gezegd, maar de
concreetheid ontbrak.

* Voordat ik vertel over wat te gebeuren staat, toch nog even de complexiteit. Om ons heen
gonst het van de berichten over de economie en de financiële situatie van onze maatschappij.
Iedereen weet intussen dat er iets moet gebeuren en dat we het oude systeem niet lang meer
staande kunnen houden. De verschillen tussen hebzucht en noden worden steeds groter en
zichtbaarder. Mensen beginnen wakker te worden en komen op voor hun rechten om een
menswaardig bestaan te mogen leven. Daarnaast gonst het al jaren van mogelijke
vernieuwingen van het geldsysteem, van bekendmakingen over het bestaan van onze relatie
met de Kosmos en de échte rol die we daarin spelen/gaan spelen. En ook dat de zittende
macht dit alles wil tegengaan door nog een ‗laatste moment‘ greep naar de absolute macht te
doen om hun invloed ten opzichte van de mensheid op die manier te garanderen voor langere
tijd. Het is dus allemaal best ingewikkeld omdat er op aards niveau niet zoiets is als een
definitief allesomvattend projectplan met mijlpalen en waar iedereen achter staat. Het zijn er
vele spelers die hun invloed proberen uit te oefenen en dat maakt het niet gemakkelijk.
* Maar er is een rode draad waar niemand omheen kan en dat is de kosmische bedoeling
voor de aarde en de mensheid. Die bedoeling zal uiteindelijk moeten leiden tot onze
verlichting en een verandering van realiteit treedt dan op. Armoede, angst, ‗overleven‘,
haat, hebzucht en de leugen zullen verdwijnen en vrede, vrijheid, integriteit en waarheid zullen
dan onderdeel zijn van een magische nieuwe samenleving gebaseerd op hogere
frequenties van bestaan.
* Er zijn golfbewegingen en cycli in de Kosmos die leiden tot belangrijke momenten
van samenkomst van invloeden die we ook wel poorten van mogelijkheden kunnen
noemen. En niet simplistisch te zien, maar als bedoelde momenten van kosmische
intelligente aansturing; interventie vanuit het Centrum van het Al van waaruit alles
wordt overzien en aangestuurd via de diverse hyrarchiën op diverse niveau’s. Deze
Poorten kunnen worden benut voor verplaatsingen tussen niveau‘s, densiteiten/dimensies en
worden tevens ingezet om veranderingsprocessen te ondersteunen en in gang te zetten.
* Op 11-11-11 wacht ons niet een normale poort, maar een van absolute belangrijkheid
die de lang verwachtte nieuwe fase gaat inluiden. Ascension is dan mogelijk wanneer je
voldoet aan de criteria van de voorbereidingen en gereed bent om er doorheen te gaan.
* Dr. Georgi Stankov schrijft er op 5 oktober jl. het volgende over:
―Herewith, I inform all my readers, wayshowers, and members of the Planetary Ascension
Team (PAT), who have been chosen to help Gaia and Humanity to ascend to the 4th and 5th
dimensions at the stargate 11.11.11, that theProcess of Opening of Your Individual
Portals has commenced and is in full sway. You have very little time left to complete your
mission as the Moment of Ascension is very near.”
―Hierbij informeer ik alle lezers, wegvoorbereiders en leden van het Planetaire Ascension Team
(PAT), die gevraagd zijn (Red.: voor hun geboorte) om Gaia en de mensheid te helpen te
ascenderen naar de 4e en 5e dimensie tijdens de Sterrepoort van 11-11-11, dat de opening van
jullie individuele poorten van start is gegaan en volop bezig is. Jullie hebben erg weinig tijd
over om jullie missie te voltooien want het Moment van Ascension is erg dichtbij.‖
* Deze leden van het PAT zullen individuele poorten 'bouwen' en openzetten voor
anderen om door de 'Poort' heen te gaan. Deze leden gaan er zelf als laatste doorheen.
Dr. Stankov vertelt dat de eerste golf van Ascension zal bestaan uit een aantal
millioenen mensen en dat verder iedereen een grote verandering zal ervaren in
frequentie en bewustzijn. Voor een groot deel van de mensen zal dat tijdelijk een gevoel
van 'shock' kunnen opleveren na deze grootse gebeurtenis. De groep mensen die dan door de
Poort is gegaan is dan ook weer 'terug' en ten dienste van anderen om hun gerust te stellen
en verder op weg te helpen. Het gaan door de Poort is in feite een verplaatsing van de ene
densiteit naar de andere met de mogelijkheid terug te keren naar je oude densiteit
(bij een nieuwe densiteit hoort namelijk ook een andere waarneming/realiteit). Dit is
nodig voor de nodige ondersteuning van anderen, natuurlijk met behoud van je nieuwe
frequentie, bewustzijn en ge-update fysieke lichaam dat dan in de basis kristallijn is
en sneller in staat te schakelen op basis van de impulsen van hogere frequenties die
er doorheen zullen stromen.

* Ik heb na het lezen van deze informatie de duidelijke impuls gekregen dat ik hetgeen ik
begin jaren negentig introduceerde (Ascension) nu naar mijn lezers moet ‗afronden‘, want het
staat voor de deur en er is weinig tijd over. Ik wil dat doen door deze belangrijke informatie
aan jullie door te spelen zodat er bij diegenen onder jullie die de impuls voelen, gerichter kan
worden voorbereid op wat voor jou komen gaat. Uit de informatie heb ik begrepen dat
de eerste golf van Ascension nu in beeld komt en dat de meeste van die mensen de
maanden daarna tot 21 december 2012 de mensheid zullen helpen om ook tot die
waarheid en mogelijkheid te komen.
* Op dat moment van 21 december 2012 zal er een complete uitlijning zijn met het
middelpunt van de Galaxy en dan is de mogelijkheid tot ascenderen voor iedereen
aanwezig. Het opschonen van je Innerlijke Tuin van Eden zoals genoemd door
Cosmic Awareness en Dr. Stankov, moet dan voltooid zijn en gezuiverd van alles dat
samenhangt met negativitieit, angst en duister. Voor de mensen die door Ascension gaan
in November of iets later, moet deze zuivering natuurlijk ook al zijn voltooid op het moment
van doorgang door de Sterrepoort.
* Cosmic Awareness geeft aan dat het volgende effectief is voor het schonen van je Innerlijke
Tuin van Eden.
Gebruik de volgende affirmatie terwijl je visualiseert dat je volledig van Licht bent, van
binnenuit het Licht bent, uitstraalt en daarvan overtuigd bent.
‖I AM THE LIGHT, THE LIGHT I AM‖ - IK BEN HET LICHT, HET LICHT DAT BEN IK
* Cosmic Awareness zegt het volgende:
― ..this Awareness does indeed have an opening message at this crucial time in the history of
this world, and in the history of mankind, humankind. That the countdown now has begun,
the countdown to that event which this Awareness has spoken upon many times before, the
event of ascension. That now the energies are such that it is crucial for each and every
individual to start to see within themselves that which must be seen and recognized as
entanglements or hindrances to one‘s growth and development. That it is now time for the final
purging, if you will, of those dark energies that may have hooked into one, that may have
attached to one‘s being.‖
― ..dit Bewustzijn heeft inderdaad een openingsboodschap voor deze cruciale tijd in
de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid. Dat het aftellen is begonnen, het
aftellen tot het moment van de gebeurtenis waar dit Bewustzijn het vele malen over heeft
gehad. Deze gebeurtenis van Ascension. Dat nu de energiën van zulk een aard zijn dat het
cruciaal is voor iedereen om te beginnen te schouwen in jezelf datgene wat gezien dient
te worden en herkend als verbindingen en/of belemmeringen tijdens je groei en
ontwikkeling. Dat het nu tijd is voor de definitieve zuivering, als je toestaat.., van de duistere
energiën die zich in je kunnen hebben vastgezet en verbonden zijn met je wezen.‖
* Jullie kunnen het volledige bericht hier lezen. De inleiding is van Dr. Georgi Stankov. Scroll
naar ongeveer het midden voor het volledige bericht van Cosmic Awareness.
* Dr. Stankov geeft in een van zijn artikelen een uiteenzetting van een mede-onderzoeker over
het feit dat 11-11-11 op waarheid berust. Maar belangrijker nog gaat het in dat onderzoek
over de ‘lege’ periode die na 28 oktober optreedt en niet door Calleman benoemd wordt.
Met deze uitleg komt er plotseling een geheel ander beeld om de hoek kijken waardoor de tijd
direct na 29 oktober direct aansluit op 11 november en daardoor het belang van 11 november
helemaal tot uiting komt. Het is uitgelegd in het artikel:
―How the Huge Changes of Gaia and Humanity will occur in the "No-Time" at the
Stargate 11-11-11 van Dr. Georgi Stankov, 12 oktober 2011, copyright 2011‖.
In het kort komt het neer op de volgende uitleg.
* Carl Johan Calleman, www.calleman.com, heeft in zijn model van de Maya kalender de 9
golven van verandering waar we als mensheid doorheen gaan en die samen meer dan 16
miljard jaren hebben geduurd in beeld gebracht.

De laatste, de 9de die slechts 234 dagen duurt en op 28 okt aanstaande wordt
afgerond, geeft de mensheid de mogelijkheid te komen tot de hoogste staat van
bewustzijn hier op aarde.
* Van deze 9 fasen van invloed en verandering is elke volgende fase flink wat korter dan de
voorlaatste. Calleman geeft aan dat elke golf 20 keer sneller verloopt dan de vorige. Dit
is belangrijk voor de uitleg van hetgeen nu ontdekt is en de verbinding legt tussen 28 okt
en 11-11-11. Dr. Stankov beschrijft in de ontdekking van zijn vriend Steve dat als we de
periode vanaf 29 oktober zouden beschouwen als een 10e golf (die is niet door de
Maya‘s genoemd) dan zie je dat bij een 20x versnelling ten opzichte van de 9 e golf (de
huidige), er iets vreemds duidelijk wordt. Dan zou op basis van die berekening deze
zogenaamde 10e golf eindigen op 10 november 2011. Trekken we deze redenering door en
we doen alsof er ook nog een 11e golf bestaat, dan begint die 11e golf dus op 11-11-11
(11 november 2011) en duurt volgens het model van 20x sneller (dan de vorige golf)
nog slechts 1,11 uur.
* Dus, als er nog een 10e en een 11e golf zouden zijn beschreven door de Maya‘s, dan zou de
11e golf vallen op 11-11-11 om 1,11 uur. Numerologisch (energetisch dus) klopt dit
precies en kan geen toeval zijn, samen tellen we dan 11 keer het getal 1, het
meestergetal van een nieuw begin. Hebben de Maya‘s dit aan ons overgelaten om er zelf
achter te komen?
* Feit is dat de 11e golf afloopt na 1,11 uur op 11 november. Dr. Stankov legt verder uit
via de wetenschappelijke weg dat er dan het fenomeen van NO-time of Zeropoint
optreedt, het zogenaamde nulpunt en de tijd alsware stilstaat.
Hij zegt het volgende:
―Now, many of you ask: "How could it be possible that so much should change in such a short
period of time, when we barely see any feasible changes for many years and we are tired of
waiting?" This skepticism arises from your misinterpretation of linear time versus simultaneity.
If the current linear time is eliminated at the stargate 11.11.11, and all the events that are
necessary to be introduced on earth to change humanity and Gaia profoundly, are put in place
during the "No-Time of the Now", then they will happen indeed in the blink of an eye.‖
―Nu zijn er velen van jullie die vragen hoe het dan mogelijk is dat er zoveel tot verandering
kan komen in zo‘n kort tijdsbestek, terwijl we al jaren nauwelijks enige haalbare verandering
zien en we intussen moe zijn van het wachten? Deze kritische houding komt voort uit
misinterpretaties van de verhouding van lineaire tijd ten opzichte van het kosmische principe
van gelijktijdigheid. Als de huidige lineaire tijd wordt verwijderd tijdens de Sterrepoort
van 11-11-11 en alle gebeurtenissen die nodig zijn om aarde en mensheid op
diepgaande wijze te veranderen worden ingezet in het nu-moment van No-time,
Zeropoint, dan zal dit allemaal gebeuren in een fractie van een seconde. ― Je kunt
deze uitleg hier nalezen.
* Ik denk dat dit genoeg is om op de website van Dr. Georgi Stankov verder te gaan met
lezen. De website is in het engels. Voor degenen die het nog niet weten, ga naar ‗Google
vertalen‘, tik de website van Dr. Stankov in, kies voor engels-nederlands en je krijgt redelijk
vertaald nederlands voorgeschoteld. O, lees ook vooral dit net verschenen artikel dat uitlegt
wat je moet doen wanneer je door de Poort gaat. Je kunt het hier vinden.
Hij zegt:
―After I ascended on October 13, 2010 to the higher realms, I was asked by the Cosmic
Providence for this planet to return back to earth once again, although my soul contract had
finished. The reason for this was that humanity was in delay with its awakening, Light Body
Process and Ascension I was asked to help Gaia and mankind beyond my contractual duty as a
soul in the End Times.‖
Bron: Dr. Stankov has written and published numerous books on the General Theory of the
Universal Law in science, philosophy, religion, and gnosis (scientific esotericism) since 1997.
Website: http://www.stankovuniversallaw.com/news
Liefde en Licht, Rob Behr

*******************************************************************
Rechten en plichten
* Van 20 oktober tot 2 november; We worden krachtig opgeroepen de scheidende patronen te
verlossen. Er mag op een dieper nivo ervaren worden dat jij ook de ander bent en dus nooit
gescheiden kunt zijn.
* We zijn het aan onszelf en het leven verplicht in waarheid te leven eer te doen aan de
waarheid van die we zijn namelijk Goddelijke scheppers in een menselijke ervaring.
* Bewustzijn brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Vrijblijvendheid brengt ons verder in
verval en maakt nalatig en werkt pijn en afgescheidenheid in de hand.
* Het leven is een speeltuin, een feest een avontuur dat de ziel ten volste mag ervaren. Kies
daarom op elk moment voor liefde en compassie. Compassie is het vermogen je te verplaatsen
in de ander, het vermogen de ander volledig toe te laten, vanuit een diep besef van
gelijkheid/Eenheid. Wat de ander ervaart, ervaar ik ook, ik ben de andere Jij.
* Blijf helder in het Hier en Nu begraaf de strijdbijl, stop met vluchten en kom tot eenheid.

Overgang naar de Nieuwe Wereld
* Op 11-11-11 openen de diamanten poorten en zal het nieuwe hoofdstuk ingaan. Neem deze
weken dan ook de Tijd om je nieuwe hoofdstuk te schrijven. Wees bereid de nieuwe
hartskwaliteit te ontvangen en te leren integreren.
* Wees niet bang dat dit de eindtijd is, in jullie geboortebesluit ligt besloten dat jullie allen
weer een worden en God in zijn grootsheid mogen ervaren om zo je Ware Zijn te herinneren.
Elke ziel zal ascenderen elk op het juiste moment. De afgelopen jaren zijn vele groepen aan
het ontwaken, en is het besef dat de grootse
evolutiesprong NU is. Om voor te gaan in het licht en maak de keuzes vanuit je hart. Zorg met
de grootst mogelijke liefde voor jezelf en je geliefden.
* In de nieuwe wereld mogen we leren volledig in vrijheid zielerelaties aan te gaan, eenheid te
integreren in de dualiteit en te scheppen vanuit je Ware Zijn.
* Deel jezelf zonder enige terughouding en anker je Ware Zijn in de vruchtbare Aarde.

Boodschap oktober 2011 doorgegeven via PatChen, kanaal voor de Eenheidsdienaars
en de Ascention Codes.
Bron: PatChen Havenaar, Centrum Multi Dimensional Teachings.
www.multidimensionalteachings.nl
Dit artikel mag in zijn geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met
inbegrip van bronvermelding.
*******************************************************************
18-10-2011 Gezondheidradio
~ Vandaag een interview met herbarist Frank Radder die we eerder al in de uitzending
hadden in Augustus over biologische voeding. Nu is het onderwerp, eten uit de natuur met
als zoekwoorden voor het verder uitspitten op Google: Oogsten zonder zaaien, slow food en
permacultuur. Belangrijk om te weten is dat de natuur voeding in overvloed heeft.

~ Tweede gast is Gerda Hawinkels. Met haar gaan we het hebben over Genezing langs
geestelijke weg door de leer van Bruno Groening - medisch bewijsbaar! Website Frank
~Mike Donkers met Chemtrails over Nederland - achtergrond muziek gezondheid radio –
zwavel – alkalinity.
Raddar: www.puur-aroma.nl
Website Bruno Groening: http://www.bruno-groening.org/nederlands/
Deze uitzending is te beluisteren via: www.gezondheidradio.tk
*******************************************************************
Nieuwsbrief van Platform De Hoogste Tijd Nr. 22—november 2011
Aanmelden voor de nieuwsbrief (gratis): http://www.dehoogstetijd.info/
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Hoe veilig is ―veilig‖ op het Internet?
Hoe in de media wordt omgegaan met betrokken lezers
Werkendam 2012 Symposium - 12-11-2011
Colofon

Met vriendelijke groet,
Platform "De Hoogste Tijd"
******************************************************************
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 deze 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
30 oktober 2011 –1.016 keer bekeken | 41 Reacties
Wat is er vies aan seks?
Wie kan dit woord nog uitspreken zonder een gevoel van schaamte? Je schamen dat je houdt
van seks, dat je geniet van seks, dat je het iets moois en fijns vindt. Schaamte, zeg ik wel …
29 oktober 2011 –710 keer bekeken | 18 Reacties
Kinderen onterecht door Jeugdzorg uit huis geplaatst?
Kinderen onterecht door Jeugdzorg uit huis geplaatst?
Hoe vaak gebeurt dat?
Bergen, dorpje zo zonnig vlakbij de zee.
Duinen, stranden, bossen, dicht bij de polders, kortom een brede verscheidenheid en een
bekende kustplaats.
Lieflijk, ja lieflijk, geliefd bij velen.
De …
28 oktober 2011 –561 keer bekeken | Eén reactie
CDC betrapt op grove leugens over pandemieën en vaccins
Geplaatst op Pakalert op 20 Oktober 2011
De CDC vertrouwt erop met een gezaghebbende aanwezigheid niet alleen het Amerikaanse,
maar ook het wereldwijde gezondheidsbeleid te beïnvloeden. Dit prestigieuze apparaat eist ook
meer federale subsidie, maar daarover worden vragen …
27 oktober 2011 –256 keer bekeken | Geen reacties
Persbericht: Dierenwelzijn niet langer prioriteit landbouwbeleid
Vier Voeters: ‗Nieuwe aanpak lijkt afgeraffeld‘
Het welzijn van dieren is niet langer een prioriteit voor het komende Europese
gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), terwijl het bij de vorige hervorming nog wel een
doelstelling was. Het nieuwe beleid …
27 oktober 2011 –1.842 keer bekeken | 78 Reacties
AGENDA 21 – Verborgen Plan voor de Wereld
178 Landen tekenden dit VN-plan voor maar liefst 85% bevolkingsreductie!
Waarschijnlijk geloof je nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet
een onvervreemdbaar grondrecht is. 178 Landen -inclusief Nederland!- zetten echter …

26 oktober 2011 –1.477 keer bekeken | 29 Reacties
Illuminati Plan ‗seksuele rechten‘ voor kinderen
De Illuminati machthebbers in de VS en Europa zijn hard op weg om kinderporno legaal te
maken, zodat de Illuminati zich ongestraft kunnen vergrijpen aan kleine kinderen. Corrupte
rechters, politici en advocaten doen hun uiterste …
26 oktober 2011 –1.692 keer bekeken | 17 Reacties
Hennepolie geneest kanker en vele andere ziekten
THC (in Hennepolie) geneest kanker en vele andere aandoeningen. Kijk deze video voor meer
overtuiging, hoe eventueel zelf het medicijn te maken en krijg een indruk van het waarom dit
niemand verteld wordt. Waarom toch …
24 oktober 2011 –823 keer bekeken | 23 Reacties
Autisme is te genezen!
Tessa Koop heeft haar eigen website http://www.youniverseismagic.com/, waarop ze haar
colums publiceert. Zij heeft de mogelijkheid contact te leggen met overledenen. Terwijl zij
bezig is met het redigeren van het boek ‗Autisme, de wanhoop voorbij‘ …
19 oktober 2011 –768 keer bekeken | Eén reactie
Geheime banden vaccinindustrie en militaire betrokkenheid bij Institute of Medicine II
Maandag, 29 augustus 2011
door Mike Adams, de Health Ranger, Eindredacteur van NaturalNews.com
(NaturalNews) Het ‗Institute of Medicine‘ is plotseling in het nieuws vanwege de publicatie van
een door hen uitgevoerd onderzoek naar bijwerkingen van vaccins waaruit bleek …
19 oktober 2011 –2.077 keer bekeken | 7 Reacties
De rode kool en de dood…
De rode kool en de dood, wat is het verband?
Kool… volksverhalen vertellen dat kindertjes uit de kool komen.
Nederland is koolland bij uitstek, grote landerijen vol met kool, groene, witte, spitskool, rode
kool, boerenkool, bloemkool… kool …
18 oktober 2011 –1.305 keer bekeken | 7 Reacties
Geheime banden vaccinindustrie en militaire betrokkenheid bij Institute of Medicine I Maandag,
29 augustus 2011
door Mike Adams, de Health Ranger, eindredacteur van NaturalNews.com
(NaturalNews) Het ‗Institute of Medicine‘ is plotseling in het nieuws vanwege de publicatie van
een door hen uitgevoerd onderzoek naar bijwerkingen van vaccins waaruit bleek …
18 oktober 2011 –709 keer bekeken | 23 Reacties
Persbericht: Toekomst van de honingbij
Roos Boum schrijft verontrustende eco-roman over de toekomst van de honingbij.
2012 is uitgeroepen tot het jaar van de honingbij door de NBV (Nederlandse
bijenhoudersVereniging), de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging voor
Veldbiologie), De bijenstichting, EIS-Nederland, het …
15 oktober 2011 –723 keer bekeken | 5 Reacties
De Aapgod en de Cyborg; Het einde van 6000 jaar civilisatie II
Onlangs is het boek ‗De Aapgod en de Cyborg‘, met als ondertitel ‘Het eind van 6000 jaar
civilisatie‘ uitgebracht. De auteur Indirā Dāsī bracht de redactie van Argusoog per mail op de
hoogrte van het verschijnen …
14 oktober 2011 –925 keer bekeken | 25 Reacties
De Aapgod en de Cyborg; Het einde van 6000 jaar civilisatie I
Onlangs is het boek ‗De Aapgod en de Cyborg‘, met als ondertitel ‘Het eind van 6000 jaar
civilisatie‘ uitgebracht. De auteur Indirā Dāsī bracht de redactie van Argusoog per mail op de
hoogte van het verschijnen …

14 oktober 2011 –324 keer bekeken | 6 Reacties
Persbericht: Eurocommissaris wil legbatterijen toch gedogen
Met grote zorg vernam de internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters het bericht dat
Eurocommissaris Dalli onverwachts het plan heeft opgevat om flexibel om te gaan met
Europese wetten, dierenwelzijn en boerenbedrijven.
Afgelopen woensdag, tijdens zijn verklaring …
13 oktober 2011 –1.233 keer bekeken | 13 Reacties
Vaccinaties – update, Vereniging tegen kwakzalverij (Vtdk) en ‗onderzoek‘ griep, etc.
Bij deze heb ik even mijn overpeinzingen aan het papier toevertrouwd naar aanleiding van
recent ?onderzoek? betreffende de Mexicaanse griep, de recente mooie brief van Peter
Vereecke (in beschuldiging stelling) en het corrupte optreden en openlijk samenheulen van de
Vereniging …
Berichten in Levensvisie & Kunsten
28 oktober 2011 –1.175 keer bekeken | 25 Reacties
Een visie op de komende veranderingen
In onderstaande twee video‘s worden een aantal gebeurtenissen van de laatste maanden op
een rijtje gezet en een visie weergegeven op de veranderingen die komen gaan. De
toenemende seismische activiteit in de aardkorst met een …
27 oktober 2011 –570 keer bekeken | 2 Reacties
Oproep Occupy Gorinchem
Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat er iets mis is in de wereld, en heel veel
van die mensen vragen zich af wat zij kunnen doen.
Niet iedereen bezoekt bijeenkomsten en demonstraties, schrijft een …
27 oktober 2011 –521 keer bekeken | 5 Reacties
Occupy‘ en de kracht van het subtiele
De beestjes op de volgende afbeelding wil je liever niet in je bed hebben. Daar heb ik ze
trouwens ook niet gevonden. Ze zaten in een open zakje met basaltmeel wat ik gebruik voor
de rozenstruiken. …
25 oktober 2011 –2.433 keer bekeken | 95 Reacties
De Klok van Gizeh
Mensen die niet weten in welke tijd zij leven, zijn allemaal dwazen. Om ons te helpen een
einde te maken aan deze eventuele verdwazing, hebben de piramidebouwers ons in Gizeh een
zeer bijzondere klok (of …
21 oktober 2011 –497 keer bekeken | 6 Reacties
GRATIE
JoOo, Argusoog open, laat Alcyone maar komen! Of ga ik nu te ver? Wellicht ter afwisselING
een gezellige beukert over de parodiale rechtsstaat. Ja veel gekker moet het niet worden?
Reken maar van wel want …
20 oktober 2011 –729 keer bekeken | 5 Reacties
Persbericht: Ontdekking nieuwe muziek
Vliegende Hollander Ontdekt Nieuwe Muziek Afgestemd Op De Lichtsnelheid
―Denk Anders‖ was het leidende principe van Steve Jobs overleden op 5 oktober 2011. Slechts
enkele dagen voor diens heengaan verscheen een revolutionair, paradigma doorbrekend artikel
met …
10 oktober 2011 –578 keer bekeken | 5 Reacties
Nieuw sociaal initiatief als website van de maand
Naast alle ellende in deze wereld, zouden we bijna vergeten dat er mensen zijn die zich
daardoor juist laten inspireren tot het in de wereld zetten van sociaal vernieuwende en mooie
initiatieven. Juist nu onze …

7 oktober 2011 –708 keer bekeken | 5 Reacties
Collision: Een verhaal over het Speciale Onderwijs (recensie)
In 2009 leerde ik via stichting Positieve Nood Sarah Morton kennen. Zij gaf lezingen rondom
het thema autisme. Zij was ooit zelf autistisch gediagnosticeerd. Sarah bleek inmiddels drie
boeken geschreven te hebben. Dit intrigeerde me… …
Berichten in Maatschappij & Politiek
12 oktober 2011 –777 keer bekeken | 5 Reacties
Rechtbank verplicht Telenet en Belgacom om te censureren
Het Antwerpse Hof van Beroep heeft beslist dat Belgacom en Telenet de toegang tot The Pirate
Bay moeten blokkeren. Beide internetproviders krijgen 14 dagen tijd om via hun dns-servers
11 adressen die geassocieerd zijn met The …
11 oktober 2011 –1.718 keer bekeken | 14 Reacties
De Oer-Tijd-Code – een ecologisch alternatief voor genetische manipulatie
Aan het einde van de jaren `80 deden twee Zwitserse onderzoekers van de farmaceutische
gigant ―Ciba-Geigy‖, een sensationele ontdekking welke de landbouw zou kunnen
revolutioneren. Door deze ontdekking zou niet alleen het wereldwijde voedselprobleem op …
11 oktober 2011 –760 keer bekeken | 7 Reacties
Open brief Pro Republica aan Belgische advocaat inzake Erwin Lensink
Progress Lawyers Network
tav Mr. R. Jespers
Broederminstraat 38
2018 Antwerpen
10 oktober 2011 –685 keer bekeken | 7 Reacties
Steve Phillips – We are the 99%
This song was inspired by the occupy wall street movement. It was written, recorded and
mixed in about 16 hour, in which time I also made the video. I rushed to get it published
because …
9 oktober 2011 –709 keer bekeken | 16 Reacties
Nieuwe kolencentrale in het Eemsgebied
Noot van de redactie
Over de plannen voor een nieuw te bouwen op kolen gestookte elektriciteitscentrale in het
Eemsgebied, is in de afgelopen tijd binnen de milieubeweging veel te doen geweest. Hieronder
een reactie op de …
8 oktober 2011 –2.544 keer bekeken | 76 Reacties
Update: Erwin spreekt over aanklacht Bea & Co , Slavernij en de Rothschilds !
Wie is onze slavenmeester?
Wie heeft de financiële macht in deze wereld?
Wie doet er aan rituele bloedoffers?
Wie hebben de meeste mensen vermoord?
Wie is de eigenaar van alle occulte bewegingen in de wereld?
Wie gunt je geen liefde, …
6 oktober 2011 –2.583 keer bekeken | 45 Reacties
Symbolen liegen niet , Holocaust 0001 X
Israëlische schrijvers verwijzen naar Phoenisische kinderoffers … Een jong kind was begraven
gevonden met een gespleten schedel door een wapen in Woodhenge.
6 oktober 2011 –2.798 keer bekeken | 98 Reacties
Het is tijd voor een revolutie
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met verbijstering volg ik het financiële nieuws op radio,
tv en in de kranten. Voor het eerst in mijn leven heb ik een soort van onderbuik gevoel …

5 oktober 2011 –1.083 keer bekeken | 23 Reacties
Psychiatrische diagnoses zijn geen echte ziekten
Minister Edith Schippers: ―Psychiatrische diagnoses zijn geen echte ziekten‖, Psychiaters: stil..
De ontwikkelingen omtrent de psychiatrie tonen als geen ander de integriteit en de capabiliteit
van Nederlandse politici om complexe problemen ongenuanceerd en daadkrachtig te
behandelen. …
5 oktober 2011 –577 keer bekeken | 2 Reacties
Duurzaamheid economische wereld staat op het spel
Herdefiniëring wereld middels noodzakelijk ‗affinitialisme‘ mogelijk en tevens scheppend voor
nieuwe ‗lender of last resort‘ en meer echte democratie. Nu we op de rand staan om
daadwerkelijk naar een nieuwe orde over te gaan waar er …
4 oktober 2011 –1.714 keer bekeken | 63 Reacties
PERSBERICHT: 16 jarige wordt op gewelddadige wijze teruggeplaatst
Is dit Nederland en is dit de wijze waarop wordt omgegaan met zeer kwetsbare kinderen
binnen onze samenleving?
Onze overheid, die zich laat vertegenwoordigen door hulp en zorg organisaties en die de
rechten van het kind …
3 oktober 2011 –2.104 keer bekeken | 36 Reacties
GLOBAL REVOLUTION; Take our world back again on 15th October!!!
Anonymous
Het was op 17 september 2011 dat de mysterieuze groep Anonymous, die vorig jaar al van
zich deed spreken door hack-aanvallen uit te voeren op WikiLeaks-werende providers en
anderen websites, een flinke duit deed in …
3 oktober 2011 –1.209 keer bekeken | 8 Reacties
Akte van inbeschuldigingstelling tegen (hoofd)verantwoordelijken vaccinatiebeleid ** PDF
Update **
AANGETEKEND SCHRIJVEN
Geachte mevrouw , heer
U ontvangt dit schrijven in uw hoedanigheid van hoofdverantwoordelijke voor het
vaccinatiegebeuren in België en/of Vlaanderen Het afgelopen jaar hebt u regelmatig
informatie ontvangen van onze burgerbeweging Belfort-group betreffende …

