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Nieuwsbrief nr. 3, maart 2017
Lieve lezer,

“Het ware pad van Ascentie ligt in het vermogen van de ziel om op te stijgen naar zijn/haar hoger
Zelf. Vind je eigen goddelijkheid in je hart en niet door een ander te volgen dan het Zelf.”
(Metatron)
Het ene moment voel je je licht en verbonden en dicht bij je zelf, gemakkelijk keuzes makend, niet belemmerd door wie of wat dan ook. En het andere moment kun je zo weer in malende gedachten van twijfel en misschien angst zitten of zegt je hoofd ‘dat je het je allemaal maar verbeeld hebt’.
Maak je geen zorgen, het hoort er allemaal bij. In dit heelwordingsproces zul je verschillende bewustzijnsvelden in jezelf ervaren. Het zijn allemaal stukjes jou, allemaal ‘zelfdelen’, die zich bewegen naar
een lichtere zijnservaring.
In de vorige nieuwsbrieven hadden we het over het groeien in bewustzijn en hoe de structuur van ons
bewustzijnsveld (= lichtraster) verandert in steeds evenwichtiger en uitgebalanceerdere vormen, waarbij
het niet vreemd is dat we ervaringen hebben van andere dimensies voorbij ons aardse bewustzijn.
In een Merkaba-structuur zijn vrouwelijke en mannelijke energieën in evenwicht, in de Merkivah zijn ze
één geworden. Waar de Merkaba twee ineengeschoven piramidevormige structuren bevat, wordt de
Merkivah gevormd door een octaëder: twee piramides met de vierkante bases tegen elkaar. Van opzij
gezien is het een ruit. De onderste helft is verbonden met de lichtenergie in de aarde, de bovenste met
de kosmische energie.
De Merkaba is verbonden met de ‘klassieke’ zeven chakra’s in het fysieke lichaam, terwijl de Merkivahvorm meer verbonden is met de Eenheid en het eenheidsbewustzijn. Door de activatie van de Merkivah
resoneren nu de klassieke chakra’s op een hogere trillingsfrequentie en worden de chakra’s acht tot en
met twaalf geactiveerd; deze bevinden zich zowel onder als boven het lichaam. Het geometrisch potentieel van de Merkaba dijt nu uit voorbij de 8-puntige stertetraëder. Voor de mens is het nu mogelijk om
de frequentiële Merkaba te transformeren in de Merkivah, de 12-puntige ster. Op termijn expandeert deze geometrische structuur naar de 24-puntige ster en veel verder.
Ons fysieke lichaam kan niet bestaan en kan zich niet verplaatsen zonder het aardse magnetische veld.
Het elektromagnetisch veld van ons fysieke lichaam heeft een interactie met ons zielgeheugen, emoties,
gevoelens en geest, kortom met onze fysieke ervaring. De hogere lichtlichamen van het eerste tot en met
het twaalfde chakra worden galactisch en elektronisch genoemd, omdat deze zich kunnen verplaatsen
in een vacuüm, zoals de ‘lege’ ruimte van de kosmos. Deze elektronische of elektrische energie heeft
geen medium nodig voor verplaatsing, in tegenstelling tot de magnetische.
Doordat onze energie meer elektronisch-galactisch wordt, zijn we nu in staat om alle onbalans en obstakels in onze fysieke ervaring (elektromagnetisch veld) te verwijderen, zodat de uitbreiding naar een kristallijnen Merkivah veld mogelijk wordt.
De omvang van je Merkivah is afhankelijk van jouw bewustzijn, niet van je fysieke lichaam. Ieder mens
heeft in elke dimensie een lichttrilling en blauwdruk van zijn (energetisch en fysiek) lichaam die in verbinding is met de Eenheid c.q. de Bron c.q. God.
In deze tijd is een uitzonderlijk grote mate van bewustzijnsontwikkeling mogelijk. De groei van je lichtlichamen loopt op natuurlijke wijze gelijk op met de ontwikkeling van je bewustzijn. Hoe beter deze lichtlichamen via de chakra’s zijn geïntegreerd in je fysieke lichaam, des te meer je de Eenheid op aarde kunt
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manifesteren. We gaan weer beschikken over onze kennis en talenten waar we in een andere dimensie
ruim gebruik van ma(a)k(t)en. We kunnen ze nu concreet toepassen in de derde dimensie van de aarde.
Jouw eigenheid en het vormgeven van ‘Ik Ben’ in je hoogst beschikbare trilling zullen eveneens voor
andere mensen een veld openen om hetzelfde te kunnen doen.
Deze ‘Ik Ben’-energie of het Hoger Zelf en onvoorwaardelijke liefde, komen voort uit contact met dimensies vanaf de vijfde, waar onvoorwaardelijke liefde vanzelfsprekend is. In deze hogere dimensies is samenwerking mogelijk met gidsen, geestelijke begeleiders en andere wezens die er vertoeven. Deze samenwerking en hulp zijn voor iedereen beschikbaar.
(Het boek ‘Meesters van het verre oosten’ van B.T. Spalding gaat over deze verbinding. Een inspirerend
boek dat je als het ware van binnenuit meeneemt in een hogere staat van bewustzijn.)
Meer licht in je fysieke lichaam maakt je bewuster van de signalen van je lichaam, waardoor zowel jouw
lichaam als jijzelf beter functioneren.
Als je meer licht in je emotionele veld toelaat, dan geef je je innerlijke leiding over aan een hoger frequentieveld en een hogere werkelijkheid van liefde, eenheid en positieve leerervaringen. Hoe meer je
Hoger Zelf jou aanstuurt, hoe meer jouw problemen zich ‘als vanzelf’ oplossen. Je wordt creatiever en
vrolijker.
In je mentale lichaam laat je vooral beperkende oordelen over jezelf en anderen los, net als normen van
‘hoe dingen moeten gaan’. Je ervaart en doorziet dat beperkingen en oordelen altijd zijn gebaseerd op
angst voor verandering.
Lieve jij, bezie jezelf en alles wat je voelt en ervaart in onvoorwaardelijke acceptatie. De energie van ‘Ik
BEN’ is in alles wat jij bent en wat jou omringt. Het is in jouw licht en in jouw donkerte, in jouw gedachten
en in jouw emoties, in jouw blijheid en in je droefheid, in jouw hoge en lage werkelijkheden. Focus je op
die Hogere energie van ‘Ik BEN’ in jou om heel te maken wat is afgescheiden en om licht te maken wat
lang genoeg in duisternis was.

©Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl
(Bron: o.a. Joanne van Wijgerden-HealingArts)

Boekenmarkt
De boekenmarkt die we tijdens de lezing op 7 februari jl. hebben gehouden, heeft €120,80 opgebracht.
De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt naar Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Messing.
De volgende boekenmarkt zal gehouden worden tijdens de lezing van 4 april a.s.
Heeft u spirituele boeken die u kwijt wilt? En wilt u daarmee het werk van Stichting Lindenhof steunen?
Dan kunt u die boeken inleveren bij Ruth tijdens een lezingavond. Graag wel voorzien van een sticker
met een prijs tussen € 1 en € 5.

Kascontrole
Het is weer tijd voor de jaarlijkse kascontrole. Daarvoor zoeken wij iemand, die 2 jaar zitting wil nemen in
de kascommissie. Als u dat wilt, voert u de kascontrole uit, samen met degene die dat vorig jaar ook
deed. Die persoon treedt daarna af en volgend jaar doet u weer de kascontrole, samen met iemand die
dan nieuw in de kascommissie komt.
Bent u degene die nu bij de kascommissie wil? Neemt u dan a.u.b. contact op met de penningmeester,
Nico Marinus. Hij is bereikbaar per telefoon: 0524-582721 en per e-mail: penningmeester@innerlijkbesef.nl. U mag hem ook aanspreken tijdens de lezingavond op 7 maart a.s.
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Eeuwige Natuur
Eerbewijs aan de geometrische wetmatigheden in de natuur

Lezing door Pieter D. Torensma op dinsdag 7 maart 2017 om 19:30 uur in Zalencentrum Hingstman te
Zeijen.
De Friese kunstenaar Pieter D. Torensma werkt al
zo'n 20 jaar aan zijn ‘Magnum Opus’: een serie
schilderijen getiteld: “De Iconen voor Geometer.”
Met deze serie bewijst hij eer aan de
geometrische wetmatigheden in de natuur. Pieter
is gegrepen door de diversiteit aan patronen en
maatverhoudingen, de gulden snede. Deze
tekenen zich niet alleen af in het klein – in
radiolaria, (sneeuw)kristallen en plantenvormen –
maar ook in het groot zoals de banen die de
planeten trekken om de zon.
Ook komt de geometrie van het bijenvolk aan de
orde.

Er
ontvouwt
zich
een
boeiende ontdekkingstocht
waarbij hij deze getalsmatige
patronen en maatverhoudingen toont.
De lezing wordt omlijst door
een ‘beeldrijm’ met een
algemeen overzicht van zijn
oeuvre waarin zijn levensgevoel, inspiratie en thematiek worden belicht. Op de
lezing zullen boeken met een
overzicht van zijn schilderijen en kaarten van zijn
werk verkrijgbaar zijn. Er wordt ook een aantal
Giclée's van zijn werk tentoongesteld.

Dit wordt wel benoemd als de ‘Heilige Geometrie’.
Aan de hand van deze serie schilderijen neemt
de kunstenaar u verhalend mee op avontuur.

Zie voor de website: www.pietertorensma.nl.

Introductiedag: Leven in Vertrouwen
Begrijp het proces en de betekenis van je ziekte

Workshop op zaterdag 18 maart 2017 in zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Docente: Mies Kloos
Mies Kloos is getrouwd en heeft 4 kinderen. Ze
heeft hydrogeologie gestudeerd aan de (toen
nog) Landbouw–hogeschool Wageningen en na
haar studie heeft ze 15 jaar met haar gezin in het
buitenland gewoond. Mies is een echte bèta: de
dingen moeten logisch en verklaarbaar voor haar
zijn, wil het haar aanspreken.
In 2006 hoorde zij voor het eerst
over het werk van Dr. Hamer en
sinds die tijd heeft ze zich daar
steeds verder in verdiept. In 2010
gaf zij haar eerste lezing en in
2011 volgde de eerste workshop.

De biologische natuurwetten geven je een totaal
andere kijk op ziekte en gezondheid. Het verband
tussen lichaam en geest staat centraal: emotionele schokken worden gezien als de hoofdoorzaken
van ziekten, waarna een logisch, voorspelbaar en
verklaarbaar proces van genezing (= ziekte)
volgt. Deze processen zijn nuttig en zinvol en
hebben steeds het overleven van het organisme
tot doel.
Ziekten zijn een boodschap voor bewustwording.
Door begrip van die boodschap en door met het
natuurlijke proces mee te werken in plaats van te
bestrijden, ben je in staat ziekteprocessen te versnellen en/of te verlichten en ‘wonderbaarlijke
genezingen’ te verkrijgen.
De implicaties van de Biologische natuurwetten
wijzen een weg hoe je met ziekten maar ook met
moeilijke situaties in je leven kunt omgaan.

Meer info op de de website van Mies Kloos:
www.levensbewustzijn.nl

Programma
Ochtend: theoretisch gedeelte
Het functioneren van de biologische natuurwetten
Het omdenken: de verregaande implicaties van het Hamers kompas
Voorbeelden en ervaringsverhalen
Middag: praktische gedeelte
Werken met de site
Eenvoudige casussen: het omdenken in de praktijk
Hoe om te gaan met fysieke ongemakken en lichte ziekten
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Wanneer: zaterdag 18 maart 2017.
Waar:
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Hoe laat:
10:00 tot 18:00 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)
Kosten:
€ 50,--; donateurs € 40,--; jongeren tot 22 jaar € 30,-Deze bedragen zijn incl. koffie, thee en eenvoudige vegetarische lunch.
Aanmelding vooraf is vereist i.v.m. de catering!
U kunt zich aanmelden voor deze themadag door het formulier achterin deze Nieuwsbrief ingevuld op te
sturen naar het aangegeven adres. Online aanmelden kan ook, via www.innerlijk-besef.nl. De aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 15 maart 2017 bij ons binnen zijn.

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

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

Wanneer: Zaterdag 13 mei 2017
Waar:
Zalencentrum Hingstman te Zeijen
Hoe laat: 13:30 – 17:30 uur
Entree:
€ 10 en voor donateurs € 8.
Deze bedragen zijn inclusief 1 consumptie
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HET MYSTERIE VAN DE BOSNISCHE PIRAMIDES
Helderziende ervaringen in en om de Bosnische piramides

Verslag van de lezing door Aafke Douma en Rob Heiligers op dinsdag 7 februari 2017 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aan de hand van hun reis naar de Bosnische piramides in september 2016, geven Aafke en Rob
een interessant verslag van hun bevindingen aldaar. Zij ging voor mediamieke waarnemingen en
hij had een soort journalistenrol. Door vele foto’s
en feiten, krijgen we een beeld van wat de Bosnische piramides aan geheimen bloot geven.
Veel mensen hebben nog nooit van deze piramides gehoord en sommigen in de zaal zijn er zelf
geweest.
“De schellen zullen jullie van de ogen vallen”,
zegt Rob. Eerst zal hij wat vertellen over wetenschappelijke ontdekkingen en wetenswaardigheden en later gaat Aafke samen met ons mediamiek inzoomen op de piramides en hun makers.
Zij is helderziend, -horend, -voelend en -wetend.
Door verschillende meditaties kunnen we zelf ook
onze belevingen krijgen.
Reisverslag
Door een lezing bij Stichting In-zicht, gegeven
door de ontdekker van de piramiden, werden
Aafke en Rob geïnspireerd de piramides te bezoeken. Inmiddels is er veel publiciteit gekomen,
zoals in het Roder Journaal en een artikel in “De
vruchtbare aarde”. Verder noemt Rob nog “Het
Ankertje” van Paul Liekens over piramides. Zo
komen dus steeds meer mensen in aanraking met
dit fenomeen. Veel van wat Rob en Aafke hier vertellen is terug te vinden op hun website. Ook via
Google is veel te vinden over de Bosnische piramides en de voorwerpen erin.
Om goed geaard deze lezing in te gaan doet Rob
een boommeditatie met ons. Hier een korte weergave:

Sluit je ogen en voel hoe je lichaam er bij zit. Scan
je lichaam op gevoel. Hoe is het nu? Stel je dan
eens voor dat je een boom bent en jouw lichaam
is de stam en onder je voeten zijn wortels en boven je hoofd zijn takken.
Volg de wortels naar beneden en de takken omhoog. De stam ben jij. Adem in via de wortels omhoog naar de takken en je ademt uit in omgekeerde volgorde. Daarna adem je uit van de takken naar de stam en daar laat je je adem via het
hart van de stam de ruimte rondom de boom vullen. Voel eens hoe dat is. Je bent als het ware geaard en gehemeld en via je hart ben je verbonden
met je omgeving.
Uitleg van M (Mysterie) en m (mens)
Als mens hebben we te maken met een grote M
en kleine m. De kleine m staat voor mens die van
alles meemaakt in zijn leven in dualiteit. Maar wij
zijn ook een Mysterie, een Multidimensionaal Me-

5

tafysisch Mysterie waarin we deel zijn van het geheel. We kunnen het ook omdraaien, namelijk dat
we een lichtwezen zijn met een menselijke ervaring. Het mooie zou zijn als de M af en toe in je leven verschijnt, zodat je geïnspireerd kan worden
door de verbinding van jou met het Mysterie.
De ontdekker
Semir Osmanagich, een Bosniër, opgeleid econoom en cultureel antropoloog, verhuisde naar de
USA gedurende de strijd in Bosnië. Door zijn
goedlopend bedrijf had hij de middelen om zich
steeds meer te verdiepen in vooral de Maya’s,
Zuid-Amerikaanse culturen, en hij schreef een
proefschrift en een boek. De piramidecultuur van
de Maya’s inspireerde hem om over de hele wereld op zoek te gaan naar piramides. Zo ontdekte
hij piramides in o.a. China, India, Canarische eilanden, Griekenland en Italië.
Hij kwam uiteindelijk weer in zijn geboorteplaats
Sreniza terecht, en keek opeens met andere ogen
naar de heuvel en zag een piramidevorm. In 2006
stuurde hij de ontdekking via de BBC de wereld
in, richtte een stichting op, heeft inmiddels 40
mensen in dienst en betaalt dit vanuit zijn bedrijf.
Sam (Semir) houdt er erg van om uitleg te geven
en hij kan dit boeiend doen. Hij heeft zich ook een
wat Indiana-Jones-achtige image aangemeten.
Samen met zijn poedel Sunny is hij een markante
verschijning.
Hij is degene die de namen heeft gegeven aan de
piramides: De Zon, De Maan, De Aarde, De Liefde, De Draak. Het bleken er dus meer dan één te
zijn. De aandacht gleed in 2006 wat weg, maar er
zijn inmiddels 40.000 bezoekers geweest en de
piramides worden steeds meer bekend.
In het plaatsje Visoco met 17.000 inwoners, zijn
de piramides te vinden. Als je er bent, word je natuurlijk ook geconfronteerd met de strijd die geweest is (Szebreniza, Mostar, etc).
De Zonpiramide is dominant aanwezig. De piramide is begroeid. Onder deze laag ligt beton in
lagen van circa 40 cm. over de piramide heen.
Het beton is beter, sterker en vochtbestendiger
dan alle moderne
betonsoorten
van
nu. Veel vrijwilligers
zijn bezig de aardlaag te verwijderen.
In de zaal zit iemand die meewerkte en flink gezweet
heeft van het zware
werk.

Rob en Aafke laten nu
veel foto’s en documentatie zien.
De metingen komen
vooral van technische
wetenschappers. De
archeologen, zelfs die
van de universiteit van
Sarajevo, willen er absoluut niet aan dat dit een
piramide is. Dat zou namelijk. een boel op zijn kop
zetten. De zijden van de verschillende piramides
in de vallei wijzen allemaal exact naar het noorden. Dat scheelt geen graad. Het is onmogelijk
dat dat natuurlijk is. Als je de toppen verbindt, is
de afstand tussen de drie piramides hetzelfde,
namelijk 2,2 km, dus een gelijkzijdige driehoek.
De Maanpiramide heeft een platte bovenkant.

verder omhoog
naar de top.
Voel wat er met
je gebeurt.
Een praktische
opmerking: Als
je er zelf naar
toe gaat is het overigens handig stevige schoenen mee te nemen. Het kan er soms glibberig zijn.
Tunnels
Met behulp van geo-scans is vastgesteld dat er
een spiraalvormig netwerk aan tunnels loopt onder het hele complex en in de vallei op verschillende dieptes. Dat heeft een energetische werking. Ooit waren het grotten waar kinderen speelden. Toen werd hier onderzoek naar gedaan en
ontdekte men gangen, met ingeklonken soort
kleiachtige wanden. De gangen werden uitgegraven.

We zien nog wat foto’s van de omgeving en van
de Draakpiramide. Het lijkt een soort wal. Binnenin zit ergens een piramide.
Achter de Zonpiramide kun je de Maanpiramide
zien. Je ziet daar al wat witte plekken ontstaan
waar al gegraven is. De bovenkant is plat en geeft
ook een ander gevoel. Als je geen gids meeneemt
is het wat lastig te vinden. De klim is behoorlijk
steil.
De Maanpiramide is 190 m hoog. Die van Gizeh is
147m. Het beton is ook wat anders, meer terrasvormig. Aafke is op een gegeven moment gaan
liggen op zo’n terras. Het voelde rustig. Voor
mensen die slaapproblemen hebben is het handig te visualiseren dat ze met volle maan gaan
liggen op deze piramide, dan lijkt het alsof je systeem één wordt met de energie van de Maanpiramide. Dan word je zó rustig omdat je dan afgestemd bent op die energie. Probeer het eens uit.
Als je toch wakker ligt, ga dan eens zo’n meditatie
doen.

Je zou je kunnen voorstellen dat de energie zich
van binnenuit in de tunnels oplaadt en uiteindelijk

door de top naar buiten gaat. Bijzonder was dat
bij aardbevingen niets te voelen was in de tunnels. Er was daar geen trilling. Er is water, kristalhelder met een bijzondere kwaliteit met een geneeskrachtige werking en een hoge BOVISwaarde. Er zijn tunnels afgesloten omdat ze onder
water staan.
De tunnels zijn toegankelijk gemaakt voor toeristen. Ze zijn niet hoger dan 1.80 m.
We krijgen foto’s te zien van het bezoek dieper de
tunnels in. Ook van een plek waar een aantal tunnels bij elkaar komt en waar een merkwaardige
keramische steen ligt. Het ziet er allemaal vrij
bruin uit.
Aafke en Rob zijn tot 300 meter in de tunnels geweest. Hoe dieper, hoe beter ze konden ademen,
net zo fris als op een bergtop. Het komt door de
energie die er doorheen stroomt.

Op de top
Hier bevindt zich de plek waaruit pulserende
energie komt, als een hartslag. Ook de zijkanten
pulseren zijwaarts naar buiten toe. Het lijkt alsof
de piramide leeft. Dat er iets is wat nog niet eerder is vertoond. Ook als je naar boven gaat, wordt
de energie sterker.
De straal die je soms ziet op plaatjes, is slechts
een verbeelding van de energie. Er is een soort
ruïne, opgeknapt en heel veel mensen blijven op
die plek hangen. Iemand in de zaal weet te vertellen dat de zonnewende van 2015 op die plek te
zien was. Er achter zit een put waarvan het lijkt
dat daar de energie uit komt. Maar dat is niet zo.
Op 100 meter afstand van de ruïne is de plek
waar de pulserende energie de grond uitkomt.
Dat heeft nogal impact.

In de tunnels liggen grote keramische stenen van
bijvoorbeeld 2x2 meter in een gebakken vorm. Er
zit een kristal in. Vaak liggen de stenen precies
op kruispunten van waterstromen. Dan verandert
de energie van negatief in positief. Dit is gemeten.
Sommige stenen zijn zó groot dat er ruimte omheen gemaakt is, zodat men er omheen kan zitten

De Top van de Zonpiramide ervaren
Na wat algemeen reisverslag nodigt Rob ons in
meditatie te gaan en naast Aafke mee te kijken
naar de top van de Zonpiramide en dit in stilte te
beleven. In een tweede meditatie gaan we nog
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mee eens?
A: Ja, ze lachen nu.
S: Ze lachen? We zijn aan het leren, en we tonen
ons respect. Ik hoop dat ze dat begrijpen?
A: Ja dat respect is heel belangrijk. Dan weten ze
dat het oké is. En ze kunnen nauwelijks wachten
(Aafke begint te lachen) om je meer te laten zien.
S: In die tunnels? Dus we gaan nog meer tunnels
ontdekken? En misschien met nog grotere ruimtes?
A: Ja, en nog meer water.
S: Meer water. Wel, we begrijpen dat dit water
heel belangrijk is, met genezende vermogens. Het
heeft een hogere trilling.
A: Oké. Min - Mino - (Aafke communiceert met ze
en probeert uit te spreken hoe ze zich noemen)…
Minocho (spreek uit: Mie-nog-goo).
S: Zijn ze van deze planeet?
A: Nee. Het is in een andere dimensie. Alsof ze
‘dimensie-hoppen’. Mensen kunnen hen niet zien,
of voelen. Nog niet.
R: Zijn ze in een parallelle dimensie?
A: Ja. En ze zijn bedroefd dat de meeste mensen
hen nog niet kunnen zien of voelen. Ze zijn geweldloos, maar sommige mensen zijn heel bang
voor ze. Omdat ze een kracht hebben, een soort
vermogen om instant te creëren. Oh, dit kan ik
ook… (Aafke doet een thermostaatknop na).
S: Ze kunnen zich afstemmen?
R: Ze kunnen de energie lager en hoger zetten?
Ook in communicatie?
A: Ja, daardoor kunnen sommigen hen niet zien.
Omdat ze niemand bang willen maken.
R: Oké. En Minocho, wat betekent dat?
A: Ik weet het niet. Het is een naam.
S: Hoe lang zijn ze al op deze planeet?
A: Vóór ons, vóór menselijk leven.
S: Welnu, als we dit getal nemen van ongeveer
35.000 jaar geleden dat de Zonpiramide is gebouwd. Klopt dat?
A: Het was langer geleden…
S: Veel langer geleden?
A: Hij is niet gebouwd… Oei, ik vind dit ook spannend.
R: Gewoon doorgaan, je doet het goed.
A: Oké… (Aafke vraagt de Minocho) 55… oké. R:
55.000 jaar geleden?
A: Hm, ja.
S: Is de Zonpiramide de grootste constructie?
A: (fluistert) Nee.
S: Er zijn nog grotere piramides? Dichtbij? Hoe
ver weg?
R: Wat is dichtbij?
A: Zeven kilometer.
S: Is het bewaard gebleven of is het beschadigd?
A: Ze zijn beschadigd. Je kunt ze nu niet zien,
maar over enige tijd wel.

en er gemediteerd kan worden. Dit wordt veel
door groepen gedaan.
Museum
Bij de ingang van de tunnel is een museum. Hier
is een overzicht te zien van de wetenschappelijke
ontdekkingen tot nu toe.
Rob laat een voorwerp zien waar een hand precies inpast. Sommigen zeggen dat het een laserpistool kan zijn. “Als je dat in je hand houdt en je
richt je aandacht, dan kun je ermee snijden”,
wordt er gezegd. Het is gebakken met ook weer
kristal binnenin.
Aafke ging ‘inzoomen’ en ontdekte dat het er ook
was om te helen. Het zou met Lemurië te maken
kunnen hebben, bijvoorbeeld dat het van Lemurische oorsprong is. Ze hebben het voorwerp niet
in de hand gehad, ze hopen dat ze dit bij hun volgende bezoek kunnen doen.

Waar komt hun belangstelling voor dit gebied
vandaan?
Zowel Aafke als Rob zijn vroeger al verbonden
geweest met Bosnië, doordat ze projecten financieel gesteund hebben en Rob er een theaterprogramma heeft gegeven. Ook schijnen ze nogal
wat levens op de Balkan gehad te hebben. Denkend vanuit de grote M (Mysterie) speelt alles tegelijkertijd nu.
Aafke en Rob hadden het privilege om alleen met
Sam de tunnels in te gaan.
Tijdens een gesprek met Sam dieper in de tunnel
deed Aafke een reading van de energie en ‘las’
indrukken over de piramide. Sam noemde haar later een ‘Akashic record reader’. De tekst is o.a. te
lezen op hun website. Aafke krijgt de informatie
door in de vorm van coderingen die zij moet omzetten en vervolgens heeft ze dit ter plaatse in het
Engels vertaald.
Hieronder een weergave van de reading:

Sam: Wie creëerde deze tunnels?
Aafke: Ze zijn niet menselijk… Ze zijn rond,
ovaal… Wacht, ik wil kunnen checken of iets klopt
of niet. (Aafke pakt wichelroede uit haar tas), oké,
ze hebben een ronde vorm en soms veranderen
ze van vorm. Ze hebben niet altijd dezelfde vorm.
S: Hoe hebben ze dit gebouwd?
A: Ik weet niet of ze dit gebouwd hebben. Ik zie
sommige vormen, die zijn niet menselijk. Het is
alsof… ze denken iets… en dan is het er, als ze
aan een bepaalde vorm denken…
Rob: Instant creatie, bedoel je? Dus ze denken?
A: Ja, instant creatie. Maar het is niet denken zoals wij doen.
S: Zijn ze nog steeds hier, deze wezens?
A: Ja, het is nogal druk hier.
S: Zijn ze nu hier in deze tunnel waar we zitten?
Kunnen we met ze communiceren?
A: Ja, als je dat wilt.
S: Wat vinden ze van onze activiteiten in de afgelopen jaren? Keuren ze die goed? Zijn ze het er-

De Minocho’s vertelden dat er nog veel meer tunnels komen en meer water. Een maand later werden er inderdaad meer tunnels met water ontdekt.
Er is van alles bezig en er gaat nog meer gebeuren.
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Aafke en Rob kunnen inmiddels werken vanuit dit
Minocho-bewustzijn, en zij vinden dat mooi. Ze
komen uit een 14e dimensie en willen graag met
mensen werken. Je kunt een ‘dimensie’ uitleggen
als een pizza, gesneden in 16 punten. Het is allemaal op hetzelfde niveau, maar wij zitten dan in
de 3e, 4e, 5e dimensie. De andere punten zijn er
parallel, tegelijkertijd. Aafke kan in alle 16 dimensies kijken. Het is er allemaal, maar niet iedereen
kan het zien. Het is zich wel allemaal aan het
openen.

piramide, zijn er nog weer andere dingen aan de
hand.

Geeft de piramide van De Draak antwoorden?
Ja ook. Ieder mens kan voelen waarmee hij resoneert. De ene moet naar de piramide, de ander
niet. Bij De Draak gebeuren weer hele andere
dingen. Het is nu weer Drakentijd. De draak is
aan het wakker worden. Er speelt zoveel op zoveel niveaus. Je gaat datgene beleven wat bij jou
resoneert. Door al die ervaringen wordt het bewustzijnsveld weer groter. Zo gaan wij allemaal
weer naar die puurheid toe.

Op een filmopname 2 jaar geleden in een tunnel
kunnen we zien hoe de Minocho’s zich lieten zien
als blauwe bewegende energie. Tegenwoordig is
dit meer als olieachtige zeepbellen. Dus dit zijn
de creators van zowel de tunnels als de piramiden. Ze zijn hier ook in de zaal, omdat ze nu in
ons bewustzijn zijn. Daarom is het aardig om nu
eens met ze te communiceren.

Zijn de Minocho’s in staat om in een stoffelijk lichaam te verschijnen?
Aafke kan ze zien dus voor haar hoeft dat niet. Wij
kunnen hier allen Minocho’s zijn, zegt Aafke. We
denken dat het buiten ons is, maar het zijn aspecten van onszelf. Wij zijn deel van het geheel. Het
aspect Minocho wordt nu bij ons wakker gemaakt
dat vanaf nu mee gaat doen.
Het boek “De meesters van het Verre Oosten ”
vertelt hierover. De Minocho’s kennen helemaal
geen tijd. Het is de bedoeling dat we wakker worden en anders gaan leven. Dus met een knip in
de vingers de vervuiling weghalen draagt daartoe
niet bij. “Misschien kunnen wij hun energie wel
gebruiken om dit zelf toe te passen”, wordt door
iemand in de zaal geopperd.

Hoe groot zijn de Minocho’s?
Ze kunnen heel verschillend van grootte zijn. Nu
ongeveer 1 meter hoog. Het lijken bijna baby’s.
Ze kunnen opeens kleiner en groter worden.

Lijkt het op de energie van graancirkels?
Ja het ermee vergelijkbaar. Maar ook weer anders. Het heeft allemaal met elkaar te maken.

Wat vinden ze ervan nu hier?
De ontwikkeling in een relatieve korte tijd van
september 2016 tot nu, zegt iets over het bewustzijn dat zich aan het verruimen is.

In de tunnel-meditaties gaan we zelf de energie in
de tunnels ervaren. Laat je fysieke lichaam hier,
stuur je lichtlichaam op reis. Zet het in een piramide en ga naar de tunnel. Doe eerst de boommeditatie.

Waarom Aafke volschoot in de tunnel?
Er is zo’n zuivere pure energie, te vergelijken met
een pasgeboren baby. Het is zo puur, zo liefdevol. Ze zeiden dat het erom gaat je puurheid terug
te claimen. Die puurheid zit in ons allemaal, maar
dat zijn we blijkbaar vergeten. Het zijn onze processen.

De 2e meditatie: We gaan de Zonpiramide op.
Ergens buiten is een spleet waar je in kunt staan.
Aafke had het gevoel dat ze met een onzichtbare
liefdevolle hand naar binnen getrokken werd.
Toen kon ze contact maken met het binnenste
van de piramide. “Just be,” is eigenlijk wat deze
‘zegt’. “More human being, less human doing”.
Dus val je stil.
Stel je nu voor dat jij voor Aafke gaat staan en zij
haar hand op jouw schouder legt, als het ware de
hand van de piramide op jouw schouders laat liggen. Wat beleef je?

Waarom zijn de tunnels ooit dichtgegooid en door
wie?
Nu worden de tunnels uitgegraven. Ooit, een aantal eeuwen geleden, is er door machtshebbers
bewust ingegrepen en was het niet de bedoeling
dat wij de puurheid gingen ervaren. Het kwam
hen niet goed uit dat wij gingen ontdekken en geloven dat we lichtwezens zijn. De piramides hebben een veel grotere betekenis dan dat wij nu
kunnen bevatten.

Heeft de piramide effect?
Sinds 2008 staat de piramide ‘aan’. Stel je voor
dat je een oude Ford hebt en aan de voorkant zit
een zwengel, eerst voorzichtig en wat moeizaam,
maar even doordraaien en dan gaat de motor
echt aan.
De piramides staan met nog veel meer piramides
in verbinding, een soort netwerk. Dus ook met
nog niet ontdekte piramides.

Zijn deze piramide en tunnels ook een deel van
een mysterieschool (labyrint-zoektocht) geweest?
Dat zit in de verschillende dimensies. Er is niet 1
waarheid. Bij readingen van anderen is mooi te
zien dat iedereen dat op een eigen niveau doet.
Maar we brengen het wél allemaal bij elkaar. En
daardoor gaat het ook open. Behalve dat je er
door kunt lopen, werkt de energie in de tunnels
als een soort energieturbine. Ten aanzien van de

Wat merken de mensen die er wonen?
De ouderen weten veel, maar hebben het er niet
over. Iedereen is er erg op zijn hoede, nog vanuit
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de oorlog. Jongeren kunnen een nieuw elan geven. Het is hoopvol voor de nieuwe generatie.
Weten dat er veel meer mogelijk is dan dat er hier
nu is. Het gaat heel geleidelijk. Ook voor de economie is het goed.

Tenslotte.
Wie belangstelling heeft, kan met Aafke en Rob
meegaan naar Bosnië voor een bezoek aan de piramide.
De website van Aafke en Rob is:

www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl
Irene

Parel
De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht
naar nieuwe landschappen
maar het waarnemen met nieuwe ogen.

Marcel Proust (1871-1922)

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

Spreker

Thema

7 maart

Pieter Dirk Torensma

Eeuwige natuur. Eerbewijs aan de geometrische wetmatigheden in de natuur.

Za 18 maart
10.00-16.30

Mies kloos

Themadag: Leven in Vertrouwen. Begrijp het proces en
de betekenis van je ziekte.

4 april

Martijn van Staveren

De Aard van Buitenaardse werkelijkheden.

2 mei

Janneke Monshouwer

Ander Nieuws, Informatie, Beïnvloeding en Actuele
Gebeurtenissen.

Za 13 mei
13.30-17.30

Maurits Prins

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

Reserveren verplicht.

De Grote Transitie.

Ingevoegde lezing.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

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

Spreker

Thema

22 maart

Willem Glaudemans

Universele wetten.

Za 25 maart Dr. Hans Moolenburgh sr.

Deze lezing komt te vervallen!

Zie de website

5 april

Martijn van Staveren

Titel en inhoud worden later bekend gemaakt.

19 april

Jan Pieter Schreur

De 13 oerkrachten.

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

www.in-zicht.nl.

E-mail:

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

Spreker

Thema

8 april
13.00-17.30

Maurits Prins

Themamiddag: “De grote Transitie”.

6 mei
11.00-17.00

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

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

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

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

Spreker

Thema

22 maart

Joy Ligteringen

Lichtwerk.

18 april

Lisette Thooft

Zelfonderzoek, Ontspanning, Zelfcompassie.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website

Aanmelding voor de Workshop met Mies Kloos
op zaterdag 18 maart 2017 vanaf 10.00 uur
(U kunt zich ook online aanmelden via de website www.innerlijk-besef.nl,
dan hoeft u dit formulier niet op te sturen.)
Dhr./mevr .................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Dhr./mevr .................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Adres ....................................................................................... Tel .......................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................

-

Meldt/melden zich aan voor de workshop op zaterdag 18 maart 2017 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
Inloop vanaf 9.30 uur.
De kosten van € 40,00 voor donateurs, € 50,00 voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig
overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33. ten name van
Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 30,00 (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening .....................................................................

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 15 maart 2017 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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