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Nieuwsbrief nr. 3, maart 2012
Lieve mensen,
Allemaal kennen wij wel angst op bepaalde momenten in ons leven.
De laatste tijd lijkt het alsof angst een andere, meer extreme vorm aanneemt. Het toenemende geweld in de
wereld en geweldsdelicten om ons heen volgen elkaar steeds sneller op, lijkt het wel.
“Waar moet dat heen met de wereld?”, zeggen wij tegen elkaar. Het einde van de Maya-kalender en het
jaar 2012 is reden tot allerlei wilde speculaties die de angst alleen maar voeden. Maar ook in onze persoonlijke levens lijken heftige gebeurtenissen elkaar op te volgen: ontslag, ziekte, conflicten, verlies, we hebben
te maken met macht en onmacht. Sommigen van ons worden zich bewust van een angst die niet te verklaren is. Verwarring alom. Worden wij individueel geraakt door een collectieve angst? En als dat zo is, waar
komt die collectieve angst dan vandaan?
Eric Huysmans heeft heel wat onderzoek gedaan naar verschillende theorieën over de ‘eindtijd’. In zijn
boeken “Licht op Bewustzijn” en “Stairway to Heaven” geeft hij een heldere uiteenzetting en uitleg over de
theorie van tijdsversnelling van Calleman, die hij van alle theorieën beschouwt als de best onderbouwde.
Ook Barbara Hand Clow schrijft hierover in haar boek “De Maya code”.
Als Calleman gelijk heeft over de tijdversnelling, zijn wij nu in een tijd beland waarin sprake is van een
omkering van 5125 jaar evolutiepatronen die de mensheid heeft doen geloven, dat de vaste of stoffelijke
wereld het enige is dat bestaat. Dit is echter een onjuiste denkrichting. Alles wat bestaat, komt voort uit
bewustzijn, want de stoffelijke wereld ontstaat vanuit scheppingsintenties. Dus, bewustzijn is de drijvende
kracht.
Clow spreekt over eerdere verschuivingen in de tijd en in het menselijk bewustzijn, die zij cataclysmen
noemt en die zijn weerslag hadden in het leven op aarde. Diersoorten stierven uit, continenten verdwenen.
Maar er ontstond iets nieuws, nieuwe diersoorten, nieuwe continenten. Volgens Clow dragen wij in ons
nog de herinneringstrilling van deze cataclysmen, die in een ver verleden plaatsvonden en wordt deze herinnering in ons getriggerd door de verandering, die nu gaande is. Wij blijven niet onberoerd bij de veranderende kosmische- en aardse energieën. Maar deze tijd is uniek en zal anders verlopen dan het verleden.
Als je begrijpt wat er in deze tijd gaande is en waar het toe dient, begrijp je ook beter waar je (onverklaarbare) angsten mee te maken hebben. Dan durf je je angst onder ogen te zien en kun je vanuit een nieuw
begrip en kennis er beter mee omgaan. Deze roerige tijd waarin wij gekozen hebben te leven, luidt niet een
einde in, maar een nieuw begin. Het is een overgangstijd van een ego-gebaseerd denken naar een hartgebaseerd eenheidsbewustzijn.
De nieuwe energie heeft een fijnere trilling, het licht wordt sterker. Het resoneert met die delen in ons,
waar onze lichtstructuur minder doorlaatbaar is geworden. Het kan niet anders dan dat alle niet zo lichte
aspecten in ons nu belicht worden en dat wij daar nu bewustzijn op krijgen. Hoe zwart het ook is, hoe sterk
je het ook wilt negeren of misschien het liefst wilt vernietigen, je kunt er niet meer omheen ook dit deel in
je te accepteren en er liefde voor te voelen. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan je innerlijke
stem. Open je geest en je hart om meer licht te kunnen ontvangen in dagelijkse momenten van stilte, waarin je je richt op het licht in je. Het zal je lichaam en geest kalmeren, zodat je beter kunt omgaan met de
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dagelijkse veranderingen die op je pad komen. Veranker dat licht in je. Vraag om leiding en hogere kennis,
zodat je je ware zelf meer en meer kunt realiseren.
Een zielsverlangen wil nu verwezenlijkt worden. Onze oude manier van doen werkt niet meer, dit zijn wij
niet. Wie ben jij? Wie zijn wij? Een verlangen van je ziel is niet tegen te houden. Vertrouw op het licht in
jou en ont-dek wie je werkelijk bent. Alles wat jou tot nu toe tegenwerkte, verliest zijn kracht. Nu is de tijd
waarin je jouw patronen kunt doorbreken. Weet, ervaar en doorvoel…
Herinner je het goddelijke in je zelf. IK BEN… I AM… Je authentieke zelf. Volg je hart, volg de impuls
van je ziel. De aarde wacht op het moment dat jij je angst laat varen en laat zien wie jij bent. Herinner je
het licht, waarmee je geboren bent om mee te werken. Zodat ook de ander zich weer zal herinneren… Vertrouw! Wij kunnen het!
Tineke Kleine Deters

Activiteiten
Wat wilt u dat wij voor u organiseren?
Deze vraag hebben wij u ook al in de vorige Nieuwsbrief gesteld en we hebben nog niet veel reacties ontvangen. We zijn zeer benieuwd om eens van u te horen welke sprekers u zou willen horen. En als u een
idee heeft voor een workshop, een themadag of nòg een ander soort activiteit op een van onze maandelijkse
avonden, willen wij dat ook heel graag van u horen. Zeg het tegen ons op een lezingavond of bel ons er
eens over op. Mailen kan natuurlijk ook naar het bekende adres: info@innelijk-besef.nl

De betekenis van het einde van de Maya-kalender.

Lezing door Eric Huysmans op dinsdag 6 maart 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19.30 uur.
het begeleiden van mensen, besloot hij in 1999 het roer
drastisch om te gooien en een persoonlijke zoektocht te
starten naar zijn passie en missie in dit leven. Sinds
2000 begeleidt hij mensen in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling, o.a. met behulp van NLP, Ademwerk, Jassentechniek, Deeksha's en zijn studie van oude
esoterische bronnen en de Maya-kalender. Ook geeft hij
lezingen en workshops over deze technieken en onderwerpen.

Het einde van de Maya-kalender (28 oktober
2011) ligt alweer enige tijd achter ons.
Wat betekent dit? Hoe merken wij dit? Hoe passen de huidige wereldgebeurtenissen hierin? Wat
staat ons nu te doen? Eric Huysmans gaat in deze
lezing uitgebreid op deze vragen in. De tijd voor
trivialiteiten is echt over. Het is nu meer dan ooit
belangrijk om je eigen hart te volgen, fundamentele keuzes te maken en jouw bijdrage te vinden
en te leveren.
In deze lezing worden inzichten en hulpmiddelen
aangereikt die je hierbij ondersteunen.

De missie die op Eric lag te wachten, is om via permanente ontwikkeling van zijn bewustzijn te groeien
en anderen te begeleiden in hun bewustzijnsontwikkeling. Met de oprichting in 2000 van SensAbility heeft
hij hiervan zijn professie gemaakt. Hij coacht iedereen
die wil groeien en zich persoonlijk wil ontwikkelen.

Eric Huysmans studeerde af in economische geografie en bedrijfskunde.
Na een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, waar hij als manager en
leidinggevende in verschillende organisaties veel ervaring heeft opgedaan in

De website van Eric: www.sensability.nl
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Workshop ‘De bezieling van loslaten’

Door Yvonne van Steen op zaterdag 21 april 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Tijd: van 10.00 – 16.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Rouw niet om wat jouw pad verlaat.
De weg daarin is voltooid.
Ieder deel, ooit van jou,
dat je achterlaat,
geeft nieuwe kansen
die aanzetten tot daad.

alle lagen door de jaren heen’. We maken gebruik
van diverse methodieken zoals meditatie, zacht
lichaamswerk, gedichten, teksten, muziek, maar
ook van opstellingen. Theorie zal een klein deel
uitmaken van deze dag. Ook het mediumschap zal
eventueel worden ingezet om de rouwverwerking
op deze diepe bezielde laag te begeleiden.

Loslaten, Rouwen, Verdriet…… We maken het
allemaal mee door ons hele leven heen. Als we
liefhebben en liefde voelen, hebben we er allemaal
mee te maken. Je zou daarom kunnen zeggen dat
rouw de achterkant van liefde is.
Vele malen gaan we door rouwprocessen heen. Het
eerste rouwproces is het geboren worden. Het is
het afscheid nemen van de veiligheid van de zielenwereld en de baarmoeder. Een volgend verlies
vindt al plaats als we ‘onthechten’ van de moeder
en als kleuter naar school moeten.
In deze workshop gaan we ons niet alleen bezighouden met de rouwprocessen maar ook zullen we
de pracht en kracht ontmoeten die Loslaten geeft.
Op aards niveau vindt er heel veel plaats in een
rouwproces. Ongeloof, verdriet, angst, woede, opluchting. Allemaal aardse emoties die we bewust of
onbewust doormaken.
Op zieleniveau vind er een ander proces plaats, een
proces dat bijna niet tastbaar en voelbaar is. Vaak
komen we niet op deze laag omdat het rouwproces
‘aan de oppervlakte’ al pijnlijk genoeg is.
Toch is op deze diepe laag een heel ander proces
gaande, wat veel “Lichter” beleefd wordt. Rouwen
en Loslaten doe je niet alleen als een dierbare overlijdt of als je afscheid moet nemen van iemand die
je dierbaar is. Ook het verlies van toekomstverwachtingen of idealen die niet uitkomen of veranderingen in jezelf, door alle ontwikkelingen heen,
kunnen rouwprocessen geven.
In deze workshop werken we aan ‘het verlies op

Yvonne gaf aan het eind van haar lezing op 7 febr. jl.
nog de volgende toelichting op de workshop:
In deze workshop gaat het m.n. over hoe we bij
onze ziel kunnen komen en daarin een stuk kunnen
verwerken. Dus op een ander niveau dan het normale rouwproces. Het lichaam is de laatste fase
waarin een tragiek naar voren komt, terwijl de
tragiek al begint op de ziel. We staan stil bij het
rouwproces en wat dat voor onze ziel betekent.
Bijvoorbeeld karma los kunnen laten.
Er is bij deze workshop plaats voor maximaal 30
deelnemers; als u wilt meedoen, bent u op zaterdag
21 april a.s. vanaf 9.30 uur welkom. Bij Hingstman
in Zeijen. Om 10.00 uur begint de workshop en
deze duurt tot ongeveer 16.30 uur. De kosten zijn:
€ 27,50 per persoon voor donateurs en € 32,50 per
persoon voor niet-donateurs; jongeren tot 22 jaar
mogen meedoen voor € 17,50 per persoon. Deze
bedragen zijn inclusief koffie en/of thee en een
vegetarische lunch.
U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden voor deze
workshop, met het formulier dat achter in deze
Nieuwsbrief staat. Het verschuldigde bedrag dient
u over te maken op rekening nr. 25.44.19.933 bij
de Triodos Bank, ten name van Stichting Innerlijk
Besef te Oosterhesselen. Die aanmelding èn uw
betaling moeten uiterlijk 18 april 2012 in ons
bezit zijn.

Atlantis in de huidige tijd: verbinding tussen verleden en heden

Verslag van de lezing door Yvonne van Steen op. 7 februari 2012 in Zalenentrum Hingstman te Zeijen.
Yvonne heeft 12 jaar een therapiepraktijk. Ze is
helderziend/-horend/-voelend/-wetend en werkt
het meest via mediumschap en paranormale consulten op de laag van de ziel, voor volwassenen en
kinderen. Sinds 9 jaar is ze lid van het graancirkelonderzoeksteam.
Met behulp van een power point presentatie en
door haar meegenomen ‘krachtobjecten’ vertelt ze
haar eigen ontwikkeling d.m.v. (reis)ervaringen,

channelingen, influisteringen, handreikingen van
Atlantis-entiteiten.
Wat ze vertelt is haar waarheid en ervaring. Ze
raadt ons aan onze eigen intuïtie en waarheid te
volgen, want iedereen heeft zijn eigen weten. Blijf
echter met beide benen op de grond!
Channeling over Atlantis:
Atlantis is een deel op het aardoppervlak geweest,
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dat niet alleen geografisch op een bepaalde plaats
heeft bestaan, maar waar ook verbindingen waren
met andere dimensies. Uit een channeling van Atlantis in de huidige tijd leren we “dat we in onomkeerbare processen zijn. Word je bewust van de magische oude krachten van weleer die horen tot resonantie
van hogere stelsels en planeten en die naar onze aarde
worden gebracht”.
In Atlantis in de 7e dimensie was het weten en de
wijsheid datgene wat waar was. We vielen terug
naar de 3e dimensie. Nu is er een zoektocht naar
mensen, die open kunnen staan om de aarde naar
een hogere trilling te brengen en kunnen en willen
helpen. In Atlantis werd er veel met dieren gewerkt. De tarotkaarten van Dorien Virtue gaan
hierover. Dolfijnen en walvissen spoelen soms aan.
Dit is a.h.w. kosmische zelfmoord, omdat de grofstoffelijke trilling moeilijk te verdragen is en het te
lang duurt.

meegemaakt. In channelingen werd haar verteld
dat Atlantis ten ondergegaan is aan aardbevingen
en natuurrampen, het was een kosmisch ingrijpen
omdat ze met macht werkten. Zij konden bijvoorbeeld ledematen amputeren en weer materialiseren.
Soms lieten ze het bij amputeren. Wij krijgen eigenlijk een boodschap dat het nu klaar is en dat we
weer naar de liefde toegaan, naar eenheid, warmte
en geborgenheid.
Graancirkels en concentrische cirkels
Geïntrigeerd door de inzichten van Plato over
Atlantis, en door haar werk in het graancirkelonderzoeksteam, kreeg ze op een gegeven moment
de boodschap door om concentrische cirkels (portals) in relatie te gaan zien met Atlantis en dus
heeft ze zich hierin verdiept. Ook in Peru (2000)
vinden we de concentrische cirkels terug bij de
Inca’s. Voor haar zijn de Inca’s, net als de Maya’s,
de nazaten of overlevenden vanuit het oude Atlantis. Bij de Nazca-lijnen vind je de concentrische
cirkels terug in de staart van de aap.

Op reis
In 2002 heeft zij in Santorini (Griekenland) voor
het eerst kennis gemaakt met een oude beschaving
van Atlantis en haar mediamieke gaven. Een Atlantis-entiteit kwam tijdens een meditatie uit de
zee en nam haar mee onder de zeespiegel om haar
het oude Atlantis te laten zien. Door de jaren heen
heeft zij van soortgelijke ervaringen geleerd. Ze
maakten haar duidelijk, dat wij naar dat hogere
bewustzijnsniveau gaan, van helderhorend/ziend/-voelend/-wetend.
Aan zee bij Santorini moest Yvonne van de Atlantis-entiteit een steentje van het strand meenemen
naar huis (dit laat ze zien). Terug in Nederland
paste dit steentje precies in een steen van haar
bevriende medium in Rijswijk. Deze steen was 20
jaar eerder door haar gekocht, met de mededeling,
ook door een Atlantisgids, dat iemand met het
ontbrekende stukje zou komen. Een tastbaar bewijs dat er meer is, wat we ook in de materie terug
kunnen vinden. Dezelfde Atlantisgids zei, dat er
iets naar haar toegeworpen zou worden uit het
nieuwe Atlantis en dat het te maken had met vulkaanuitbarstingen. Niet veel later werd een steen
bijna voor haar voeten geworpen door 2 vulkanologen die daar bezig waren.

Belangrijk is, dat we open gaan staan voor datgene
wat we intuïtief mogen voelen. Engeland heeft veel
krachtplekken, er is veel energie dat haar raakte.
Het kan een deel zijn van het oude Atlantis. In
channeling met graancirkelmakers wordt er gezegd, dat er meer concentrische cirkels gaan komen in de graancirkels. De boodschappen van de
cirkels worden steeds belangrijker.
Appeltekening
In 2002, 2006 en ook afgelopen jaar krijgt Yvonne
tekeningen in appels. Als je nu kijkt hoe de Atlantis-wezens werken met energie, hoe zij de kracht
en de energie gebruiken om heling te geven aan de
mensheid, aan hun eigen volk, dan wordt het voor
mij steeds duidelijker. Ik krijg altijd tekens in appels als ik in de graancirkels ben geweest. Zo heb
ik hier de twee appels liggen uit 2002 en 2006 met
hele hoge energie.

Veranderingsproces
Sommige kinderen voelen energetisch dat ze niet
welkom zijn en willen dan liever in de fijnstoffelijke hoge trilling blijven. Toch moeten ze op aarde
komen met hun hogere bewustzijn. Het grote veranderingsproces van nu gaat om de diepere lagen
van de ziel en het ont-wikkelen (wikkels eraf) van
de bezieling: “Wat is mijn taak, mijn plek en waarom ben ik hier op aarde?” Atlantis heeft 10.500 jaar
geleden een vergelijkbaar veranderingsproces

Graancirkels, verbindingen met andere planeten, kristallen
Bij een graancirkel in 2009 in Engeland kwam de
boodschap: “Verbinding met verworvenheden, dienen
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te worden gemanifesteerd. Het nieuwe tijdperk dient
met rasse schreden te worden aangekondigd”. Hiermee
wordt het nieuwe tijdperk van bewustzijnsverhoging bedoeld. Veel plekken, voorwerpen, manifestaties op aarde zijn terug te vinden op andere planeten, bijvoorbeeld op Mars en Jupiter. Yvonne
geeft voorbeelden: afbeeldingen van Machu Picchu,
van het gezicht van Sekhmet, van een hart.

Atlantis, die daar geleefd hebben. Overal schijnen
deze grottekeningen te zijn. In de grot van Petra
werd haar een plat bruin steentje in de hand gelegd, precies zoals haar eerder aangekondigd was.
Het bleek mahonie-oxydiaan te zijn, een materiaal
dat daar helemaal niet voorkomt. Structuren in het
landschap van Petra zijn (via foto’s van de NASA
op internet) terug te vinden op Jupiter. Ze willen
laten weten dat de oude wijsheden langzamerhand
terugkomen.
Van Paaseiland wordt ook gezegd, dat het deel
uitmaakt van het oude Atlantis. Ze zeiden:”Vergeet
niet dat decennia en eeuwen geleden de verschuivingen
plaatsgevonden hebben”. Tijdens een tentoonstelling
in het Leidse museum over de Maori’s werd gezegd, dat ze achter zich moest kijken. Ze zag twee
beelden Maori’s met concentrische cirkels op hun
wangen en verder op hun lijf. Ze bevestigden dat
Maya’s, Egyptenaren, Maori’s overlevenden of
nazaten van Atlantis zijn. Er zijn heel veel mensen
die uit het oude Atlantis komen of de oude Atlantis-energie bij zich hebben en er zich steeds meer
bewust van worden.

De channeling hierbij: “Planeten moeten dichter bij
elkaar komen”. In een van de graancirkels lagen
honderden vuurstenen bovenop het graan. Theorie
van Yvonne is, dat het zo’n krachtplek in de natuur
is, zo’n magnetisch veld, dat het de stenen (met
eigen energie) aantrekt. In Drenthe zijn veel
krachtplekken: de hunebedden, de oude grafheuvels, maar ook de plekken van de Joodse werkkampen. Deze pijnplekken vragen nog om heling.
Egypte-, Jordanië- en Atlantis-energie
Atlantis-entiteiten begeleiden haar op reizen. In
reizen naar Egypte ontving ze boodschappen en
lichtbollen op foto’s: sommige Atlantiërs zijn gevlucht naar o.a. Egypte; de piramiden en de Sfinx
zijn niet gebouwd in de faraotijd; er was zee. Het
bewijs kreeg ze aangereikt door een schelpje, dat in
haar hand werd gelegd. Dit komt bij meerdere
mensen voor. Bij de lichtbollen op foto’s bij de
tempel van Karnak was de boodschap: “Voor deze
lichtbollen moet je op Mars kijken”. Ze geven ons
steeds meer de verbinding van verleden (oude
wijsheden) naar heden aan: “We geven jullie het toch
letterlijk in beeld. We leggen het gewoon op de foto
vast”.
Volgens Edgar Cayce (‘de slapende profeet’) had
Atlantis een hoogtechnische beschaving, gebaseerd
op de kracht van kristallen. Hij zegt dat de kennis
van Atlantis bewaard wordt in een kamer onder de
voorpoten van de Sfinx. Een Egyptenaar, Hosnie,
heeft als kind bij de voorpoten gespeeld. Hij houdt
geheim wat er ligt, net als Zahi Hawass, directeur
van het Egyptisch museum. Door Atlantis-wezens
werd haar gezegd, dat er papyrusrollen liggen.
Over het ontstaan van de piramides zeiden de entiteiten: “Trek een denkbeeldige lijn van de grote piramide naar Jupiter, dan vinden er nieuwe ontdekkingen
plaats, die wellicht meer inzicht zullen geven in de
fasen in de planetaire ontwikkelingen”. Ze vond grottekeningen bij de Horus Tempel in Egypte en in
een grot in Petra (Jordanië, 2011). Deze bleken te
verwijzen naar o.a. buitenaardse beschavingen van

Hunebedden, Stonehenge, krachten, concentrische cirkels
Yvonne heeeft samen met een hoogsensitieve jongen verschillende onderzoeken gedaan. O.a. naar
de hunebedden in Havelte, waar hij een relatie
vond met de gulden snede, maar ook de concentrische cirkels. Yvonne stelde vast dat er ook weer
Atlantis-energie te voelen was. Ze deden samen
onderzoek (2011) naar hoe de piramides gebouwd
zijn. Entiteiten zeiden, dat ze dit deden met gedachtekracht op krachtplekken om stenen lichter te maken. Dit zou ook gelden voor de stenen van Stonehenge en voor de Menhirs in Frankrijk. In de
channelingen wordt ook gezegd dat de Atlantiërs
zich verplaatsten van het ene naar het andere continent. Ze konden zichzelf verlichten of dematerialiseren en ergens anders weer manifesteren. Samen
met deze jongen experimenteerden ze met een
steen van 20 kg. In het hunebed op de leylijn woog
hij 12kg en erbuiten weer 20 kg.
In Engeland zijn veel krachtplekken, waar veel
leylijnen lopen en waar ook veel graancirkels
voorkomen. In Glastonbury bevindt zich Merlin’s
Mount (grafheuvel in Marlborough): een Atlantiër
wees haar de plek waar ze een slakkenhuis ontdekte.; dit verwees haar naar concentrische cirkels en
de verbintenis met Atlantis. In Kreta vond ze, na
een aanwijzing, op een krachtplek van een klooster
een zaaddoos, ook concentrisch. Weer terug in
Nederland moest ze, op haar eigen balkon, een
schelpje vinden, opnieuw met concentrische cir5

kels. Dit tulband-schelpje komt niet voor in Nederland!

bemiddelen om ze naar het licht te sturen.
Kristallen schedels
Er moeten 13 authentieke schedels gevonden worden van een kristal dat niet op aarde bekend is.
Haar broer werkt met zo’n authentieke schedel
over de hele wereld. In de channeling werd als
betekenis gegeven, dat als de 13e gevonden is, het
einde der tijden aangebroken is, net als bij de
Maya-kalender. En dat betekent voor Yvonne dat
we naar een nieuwe bewustzijnsniveau gaan.
In Amerika zijn 2 broertjes, die een ontzettend
hoog IQ hebben en die dragen een wijsheid bij zich
waar niemand bij kan. Via hersenscans bleek dat
hun hersenen voor driekwart uit kristallen bestaan
en dus niet uit weefsel.
Miljoenen jaren geleden is de Noord-Zuidas van de
aarde in één keer gekanteld. Er worden nu tropische planten onder het ijs gevonden. We maken op
dit moment als het ware weer dezelfde cyclus mee
met de poolshift. Veel jonge kinderen ervaren weer
dezelfde helderheid, telepathie en afstemming op
de morfogenetische velden, die gewoon was in de
Atlantis-beschaving. Velen reageren al sterk op
aardbevingen.
In een channeling werd gezegd, dat we allen kristalcellen in ons lichaam hebben. Deze zijn zich aan
het ontwikkelen en vermeerderen, waardoor we in
een helderder en hogere trilling kunnen komen en
dus in een hoger bewustzijn. De kristallen antennes gaan steeds meer uitstaan. Volgens Yvonne
heeft de aarde heel diep kristallen in zich. In een
visioen werd haar aangegeven dat kristallen letterlijk ontploffen omdat de aarde naar een hogere
trilling gaat.
Wij worden ons bewust gemaakt van de schedels,
omdat het om helderheid van geest gaat en de helderheid van dat wat wij binnen krijgen om naar
dat hogere stuk te gaan. Mensen conformeren zich
vaak aan goeroes, maar het gaat erom dat de mens
zich gaat conformeren aan zichzelf en “aan de
hoedanigheid wie ze in het diepst van hun wezen zijn”.
De hartvormige stenen die ons vanuit de natuur
worden aangereikt, geven ons de aanwijzing bij
onze eigen liefde te komen en ons hart te openen
voor onszelf. Dan komen we in de wereld zoals
Atlantis ooit was.

Nog meer ervaringen
In 2011 kreeg ze opdracht van haar entiteit om
onderzoek te doen naar piramides in Bosnië. Ze
had hier niet van gehoord. Deze piramides zijn
waarschijnlijk ouder dan de piramides van Egypte.
Ooit maakte ze geometrische tekens tijdens een
sessie bij haar medium. Deze zei dat dit oude geschriften waren uit Atlantis. Ed Vos van het
graanonderzoeksteam kreeg deze tekens ook door.
Die tekens zijn terug te vinden in de zonnetempel
van de piramides in Bosnië.
Aardbevingen
Er word ook gezegd (vanuit de Maya-kalender en
ook door mensen die in de toekomst kunnen kijken) dat als de vulkanen uit gaan barsten, dat het
einde der tijden nadert. Voor haar betekent het
niet dat de wereld vergaat, maar dat we langzamerhand naar het hogere bewustzijnsniveau toegaan. Voorbeelden zijn de vulkaanuitbarsting op
IJsland en mogelijk de Vesuvius. In 2010 moest ze
onderzoek doen naar waar de aardbevingen voorkwamen (o.a. Columbia, Turkije, een aardverschuiving in Machu Picchu in Peru). De aardbevingen
vinden nu niet meer plaats op de tektonische platen, maar op de meridianen, zoals ze haar zeiden:
“doordat de aarde is zijn bewustzijnsniveau aan het
verhogen is.” Vandaar ook die kristalcellen die
gaan uitbarsten.
Dat is waardoor Atlantis en Pompeï ten onder zijn
gegaan en Paaseiland wat verschoven is. De vele
aardbevingen (waarvan je vaak niet hoort), zijn
volgens Yvonne een teken, dat ons bewustzijnsniveau verandert.
Hoogsensitiviteit
In mediamiek gesprek met een foetus in de baarmoeder van een cliënte, kreeg Yvonne te horen dat
ze op haar toekomstige babykamer een Eenhoorn
wilde hebben. Eenhoorns horen bij Atlantisenergie. En het kindje wilde dus deze energie in
haar kamertje hebben na de geboorte.
Een medium heeft haar eens verteld dat Amersfoort ooit ‘Amersfoort-aan-zee’ zal zijn.Toen haar
(hoog intelligente) neefje 6 jaar was, vertelde hij
haar dat Nederland ooit onder water komt te staan,
maar dat de plek waar zij nu woont (De Wijk) pas
over een aantal levens aan de beurt zal zijn.
Soms zijn kinderen zo hoog sensitief dat de ouders
vaak zeggen, dat hetgeen de kinderen vertellen
fantasie is. Het is beter om hen serieus te nemen.
Ze krijgen vaak (onterecht) een diagnose. Kinderen
weten soms geen raad in contact met overleden
zielen, bijvoorbeeld als hen gevraagd wordt te

Vragen
Hoe kunnen wij in contact komen met de Atlantisenergie?
Er zijn ook andere energieën waar je mee verbonden kan worden en ieder doet dat op zijn eigen
wijze. In dit leven, op dit moment, resoneert
Yvonne met de Atlantis-energie. Dat kan over 10
jaar een andere energie zijn. Het gaat erom dat je
met beide benen op de aarde blijft, oftewel goed
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geaard bent, en weggestopte ervaringen in je leven
gaat ont-wikkelen. Ga daarheen waar je ooit uit
ontstaan bent en waar je bron zit. Kijk waarom je
dingen meemaakt in je leven, dan zoek je in jezelf.
Dan kom je op zielsniveau. Kijk naar de natuur. Als
foetus liggen we opgerold in bijna een cirkel. De
varen heeft dit ook. Voor ieder kan er een andere
manifestatie nodig zijn om bij je eigen kristallen
(helderheid) te komen.

groter, soms 300 meter groot. Ook zijn de cirkels
steeds lastiger te vinden.
Hoe kun je het in het heden beter doen dan toen?
Uit de channelingen blijkt, dat het de macht is
geweest en de hang naar verkeerde rijkdom (wat
ook in Pompeï het geval was), die de ondergang
gaf. Atlantis is de meest bekende beschaving, er
waren er meer. Yvonne heeft zelf ervaren dat het
om andere rijkdom gaat: rijkdom, die te vinden is
in het hart en niet in geld of macht. Daar moeten
we naar toe. Haar eigen ‘rijke’ leven werd letterlijk
stilgelegd, door ernstige ziekte, om dit werk te
kunnen gaan doen.

Hoeveel van de kristallen schedels zijn er inmiddels
gevonden?
Er zijn verschillende verhalen over. Yvonne weet,
dat als de authentieke 13e schedel gevonden is, dit
het eindtijdperk, of de bewustzijnsverandering,
inluidt. Je zult vanzelf merken wanneer ze gevonden zijn.

Waarom is er gekozen voor de vorm van kristallen
schedels die op de aarde geplaatst zijn?
Wat ik uit de channeling weet, is dat wij in de helderheid van geest moeten komen. Vaak krijgen wij
de indrukken binnen via onze zintuigen. We zijn
‘hoofdmensen’. In ons hoofd moet het ook helder
worden. Dan kunnen we met het derde oog en de
kruinchakra en met een helderder blik te wereld in
kijken. De schedels zijn hoofd-zakelijk bedoeld voor
de mensen.

Hoe zijn de witte paarden in Wiltshire ontstaan?
Het paard van Uffington is het oudste. Ze zijn
circa. 4000 jaar oud en zijn a.h.w. uitgekerft in de
kalkrotsen. De paarden liggen op de leylijnen, m.n.
de Michael-leylijn, waar ze door oude bevolkingsgroepen intuïtief zijn neergelegd. Net als bij de
kristallen schedels, zijn er meer paarden die ontdekt moeten worden. Dit zijn krachtplekken. Ze
weet niet of ze met Atlantis te maken hebben. Vaak
worden er in de buurt graancirkels neergelegd.

Hoe moet ik dromen over Atlantis interpreteren, waarvan de ervaringen nu weer terugkomen? Wat toen gold,
is misschien nu niet meer zo?
Voor Yvonne zijn dromen belevenissen van de ziel.
Bij het slapen, gaat onze ziel reizen. Soms schokt
het lichaam als de ziel weer terugkomt in je lijf, net
als een soort kortsluiting. Tegenwoordig hoeven
we niet meer zo keihard dingen te doorleven. Nu
gaat het meer om het inzicht, het een plek geven,
in het licht zetten en transformeren. Dromen zijn
de verwerking op zielsniveau. Integreer dus de
ervaring uit de droom.

Hoe weet je wanneer er een nieuwe graancirkel is, bijvoorbeeld. hier in de buurt?
Dat wordt over het algemeen niet verteld. In 2010
waren er twee bij Assen, één door mensen gemaakt, één leek deels echt. Daarom hield het
graancirkel-onderzoeksteam zich stil. In Nederland
is het lastig met deze info naar buiten te treden in
verband met negatieve mediahypes. Op de nieuwe
website van Robbert v.d. Broeke staan foto’s van
graancirkels en wezens die verschijnen. In Brabant
vallen cirkels. De meeste rond juli en augustus. De
laatste paar jaar worden de cirkels verder weg
gelegd in Engeland. Net alsof we beter ons best
moeten doen.

Je vertelt de boodschap van de kristalschedels: helder
worden in je hoofd. Maar het moet toch een samenwerking zijn met hoofd, hart en ziel?
Klopt. Als we zo in ons hoofd zitten, vergeten we
naar ons hart te gaan. Maar als het helder wordt in
ons hoofd, dan kunnen we al die hoofdbrekens
loslaten. Om te aarden kunnen we nu beter onze
wortels zover doortrekken de aarde in, dat ze om
de kristallen van de aarde heen gewikkeld worden.
De kristallen van aarde zijn verbonden met de
kristallen in de kosmos. Dan kunnen we tot een
geheel worden. Als we oude zaken niet opknappen
dan worden we letterlijk door elkaar geschud. We
moeten dus proberen meer te leven vanuit ons
hart, zo kunnen we ons bewust worden van onze
taak. Soms is dat zwaar.

Heb je een idee hoe de graancirkels gevormd worden?
Zoals het haar getoond wordt, is het niet doordat
het graan neervalt, maar dat er een soort kosmische interventie plaatsvindt die resoneert op een
acupunctuurpunt op de aarde. Dit acupunctuurpunt trekt a.h.w. het graan naar beneden. De meeste cirkels zijn authentiek.
Waarom hebben de graancirkels zulke mooie vormen? Is
er een taal te verstaan?
Er zijn graancirkels waar bepaalde tekens in zitten.
Sommige bevatten een code, die we UFO-taal
noemen. De vormen zijn steeds ingewikkelder en

Irene Meersma
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De aanwezigen konden zich op een lijst plaatsen voor het per e-mail ontvangen van diverse channelingen: Atlantis,
kristallen schedels, appeltekeningen, kristallen in de aarde en mensheid.
Yvonne van Steens website is: www.rayvar.nl en de website voor graancirkels is: www.circularsite.com.
Yvonne gaf nog een toelichting op de workshop van 21 april. Zie hiervoor de aankondiging op blz. 3.

Parel
Jouw weg
Jouw weg is niemand ooit gegaan en zal nooit iemand gaan.
Jij zult niet gaan de wegen van een ander.
Maar, alle wegen leiden naar hetzelfde doel:
’t waarachtig licht ontstoken aan en brandend door de Liefde
(Jenny Geersing)

Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

6 maart

Eric Huysmans

De betekenis van het einde van de Maya-kalender.

3 april

Lenne Gieles

THUIS, een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong.

Za 21 april

Yvonne van Steen

Workshop: De bezieling van loslaten.
Schriftelijk aanmelden is noodzakelijk.

8 mei

Oene Hofman

Angst als veranderingsinstrument

Info:

Henk Koops, tel. 0592-656610 (reserveren voor een lezing is niet nodig.)

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

Za. 25 maart
12.30-17.00

In-zicht ont-moet

Van mensen, voor mensen.

18 april

Pieter Pieters

21-12-2012, de laatste stap naar de top?

Info:

Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.

Website:

www.in-zicht.nl.

E-mail:
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post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE DOKKUM.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19.30 uur.
Datum

Spreker

Thema

28 maart

Marian Schweitzer

Ascentie tot in het hart van Al Dat Is.

25 april

Erik van Zuydam

De ontdekking van het NU.

23 mei

Dik Stukkien

Onze Bron van Bestaan, Het Nulpunt en zijn Energie.

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 De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20.00 uur.
Datum

Spreker

Thema

13 maart

Lisette Thooft

Blijf in je lijf.

4 april

Frank Silvis

De wondere wereld van het water.

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 Yvonne van Steen
op zaterdag 21 april 2012 vanaf 9.30 uur
*)

Dhr./mevr ................................................................................... ............................. wel/niet donateur
Dhr./mevr .................................................................................. . ............................. wel/niet*) donateur
Adres ....................................................................................... Tel ........................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................
-

-

Meldt(en) zich aan voor de themadag met Yvonne van Steen op zaterdag 21 april 2012 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
De kosten van € 27,50 voor donateurs, € 32,50 voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig
overgemaakt op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 t. n.v. Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 17,50 (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening ......................................................................

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 18 april 2012 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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