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Nieuwsbrief nr. 2, februari 2017
Lieve lezer,

“De Aarde, het universum en ook de kosmos zijn opgebouwd uit levende, bewuste energie die
bestaat uit geometrie, licht en elektromagnetisme. De Heilige Geometrie is de onderliggende
mozaïek van alle dimensies.”
(Aartsengel Metatron, via James Tyberonn)
Misschien herkende je in meer of mindere mate iets van het geschrevene in de vorige nieuwsbrief over
het groeien in bewustzijn van de derde naar de vijfde dimensie. Het is een groeiproces dat slechts via
de weg van onvoorwaardelijke Liefde en acceptatie van al-wat-is kan plaatsvinden. Ons fysieke lichaam
en ons bewustzijn openen zich voor de instroom van het Universele Licht van ons hogere Zijn. We vibreren langzamerhand meer op de hogere informatiestroom via ons hart en komen nu regelmatig mentale
gewoontepatronen in onszelf tegen die haaks lijken te staan op de inspirerende vrije stroom van die
nieuwe energie. Hoewel gronding en in je hart zijn het belangrijkste is in dit proces, is het misschien voor
je mentale deel fijn om te begrijpen wat er gaande is. Zodat het zich in vertrouwen kan verbinden. Daarom hiernavolgend een wat technischer uiteenzetting over geometrie en bewustzijnsvelden (voor zover ik
dat bij machte ben).
Alle energieën in ons en om ons heen zijn bewustzijnsvelden, ieder met zijn eigen energiepatroon (= trillingsfrequentie) en unieke geometrische vorm. Een aantal vaste patronen vormen de basis. Naast de
driehoek, vierkant en cirkel, onderscheiden we vijf bewustzijnsvormen die we Platonische lichamen
noemen en die je in veel levensvormen terugvindt, namelijk de tetraëder – hexaëder – octaëder – dode-

caëder – icosaëder.

Heilige geometrie noemen we de goddelijke structuur (universele wetmatigheden en samenhangen) in
alles. Het is het energiepatroon als drager van alles dat geschapen is, de geometrie van de Schepping.
Daarbij komen vormen zoals de vijf platonische lichamen, en ook de levensbloem en gulden snede als
eerste naar voren. Deze bezitten dus de draagkracht van al wat in de ons omringende schepping – in de
natuur – voorkomt en van daaruit leeft en groeit. Alomvattend Bewustzijn maakt gebruik van deze vormen – coderingen van Licht – om zich te bewegen tussen de verschillende werkelijkheden van Schepping. Alles is doordrongen van het Licht van de Schepping. Door onze verre voorouders werd dit ook
wel ‘de taal van het Licht’ genoemd.
De geometrische patronen van het aardse en menselijke bewustzijnsveld zijn momenteel sterk aan het
veranderen. De binnenste kristallijne kern van de planeet draait nu sneller rond. Doordat de ratio van de
buitenste torsie van de Aarde om haar as is veranderd ten opzichte van de toenemende rotatie van de
binnenste kern, worden elektromagnetische velden en tijdslijnen beïnvloed. Net zoals de resonante
magnetische en elektrische energieën van de Aarde volgens het natuurlijk principe toenemen, zo zal dit
eveneens effect hebben op ons elektromagnetisch veld. Ons energieveld wordt via onze lichaamscha1

kra’s op een hogere frequentie afgestemd en uitgelijnd. Ons bewustzijn groeit, de geometrie van ons
energieveld verandert. Door deze hogere ‘programmering’ groeien we naar een hogere Waarheid.
Ons lichtraster zorgt voor het behoud van ons individuele bewustzijn. Het kan een specifieke vorm aannemen – ‘Merkaba’ – en kan verder expanderen tot ‘Merkivah’ en zelfs verder; deze roterende lichtvelden – Merkaba en Merkivah – zijn opgebouwd uit verschillende piramidale en bi-piramidale vormen. Deze vormen maken het voor evolutionaire schepping mogelijk om zich te verbinden met de volgende ordening van evolutie; hierdoor wordt een levenssysteem – zoals ons menselijk bewustzijn – in staat gesteld zich rechtstreeks naar een volgende ‘stapsteen’ in de grotere evolutie te begeven. Ze zijn in staat
om verschillende energieniveaus te overspannen en te werken in verschillende, gelijktijdig bestaande
tijdsdimensies. (www.sleutelsvanenoch.nl)
Het geometrisch patroon van de Merkaba ziet er uit als een zespuntige ster, opgebouwd
uit twee piramides met een driehoekige basis (tetraëders) die tot halverwege in elkaar zijn
geschoven. Vertegenwoordigend de Aarde-energie en de Kosmische- of Zonne-energie.
Het draagt de dualiteit in zich, het mannelijke en vrouwelijke veld werken door elkaar
heen. Als beide dualiteiten in ons in evenwicht zijn, vormt zich een harmonieus roterend
Merkaba-veld. Letterlijk vertaald betekent het woord Mer-Ka-Ba: Mer – voertuig; Ka – lichtlichaam; Ba – lichtlichaam van het Hoger Zelf dat in het fysieke lichaam kan integreren.
Hiermee kwamen we ook naar de aarde, zonder dit lichtvoertuig was dit niet mogelijk geweest. (‘Geome-

trie van de Schepping’, Drunvalo Melchizedek).
Mer-Ki-Vah betekent letterlijk: Voertuig (Mer) van Licht (Ki) en trillingsfrequenties van hogere dimensies,
voor het lichtlichaam van het Hoger Zelf (Vah) dat in het fysieke lichaam kan integreren.

Door middel van dit individuele voertuig van licht kunnen we ‘reizen’ in verschillende dimensies.
Je verplaatst je niet fysiek en je gaat niet uit je lichaam, het is zeker geen ‘uittreding’. Je verlegt heel
eenvoudig je focus. Binnenin jou kunnen tenslotte verschillende werkelijkheden bestaan. Zoals je de
dingen vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken door je focus te verleggen, zo kun je ook switchen tussen aardse en galactische bewustzijnsvelden en verschillende dimensies ervaren.

Het is het goddelijke ‘Zijn’ in jou dat je telkens en telkens weer mag ervaren… Om je steeds bewuster te
maken en het besef van ‘Ik BEN’ dieper en dieper in je cellen te laten doordringen.
Als je in hogere mate bewust wordt, stuur je automatisch ook hogere, sterkere en dieper doordringende
krachten in het lichaam waardoor de structuur en de dichtheid van je fysieke lichaam veranderen. Het
bevat meer licht en krijgt een hogere trilling. Je lichaamsintelligentie ontwaakt en daarmee krijg je een
groter zelfgenezend vermogen. Het kan gepaard gaan met wat fysiek ongemak, want ook je lichaam
moet namelijk wennen aan de hogere lichtinformatie. Onze mate van bewustzijn is in overeenstemming
met de weerstandskracht van onze zenuwen en ons lichaam.
Bewaak je evenwicht tussen rust en beweging, tussen ‘doen’ en ‘zijn’ en verbind je regelmatig met de levende natuur om je heen. Voed jezelf met liefdevolle aandacht. En bovenal: laat alles wat in jou leeft en
wat jou beweegt, er onvoorwaardelijk mogen zijn, in dankbaarheid voor dat je tot hier gekomen bent.

Tineke Kleine Deters ©
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Boekenmarkt
Tijdens de lezingavond op 7 februari 2017 organiseren wij weer een boekenmarkt ten bate van de Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Messing. Wilt u het werk van die stichting steunen met de opbrengst van uw spiritueel-esoterische boeken die u ‘uit’ heeft? Dan kunt u die op de volgende manier te
koop aanbieden:
U kunt de boeken inleveren vooraf aan de lezingavond.
U zorgt er zelf voor dat er op ieder boek een stickertje zit met een prijs tussen € 1,-- en € 5,--.
Stichting Innerlijk Besef regelt de organisatie en de verkoop.
Niet verkochte boeken kunt u na afloop weer meenemen of achterlaten voor een volgende verkoping.
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HET MYSTERIE VAN DE BOSNISCHE PIRAMIDES
Helderziende ervaringen in en om de Bosnische piramides

Lezing door Aafke Douma en Rob Heiligers op dinsdag 7 februari 2017 om 19:30 uur in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen.
Op de Balkan staan piramides! Eén
daarvan is zelfs 220 m hoog, hoger
dan die in Egypte. Ze staan in de
Bosnische ‘Vallei van de Piramides’,
nabij Sarajevo en zijn ontdekt door
Dr. Sam Osmanagich.

van wetenschappelijke en spirituele benaderingen. Nogal uniek!
Binnen de NATUURLIJK PRAKTIJK geven Aafke
en Rob met al hun rijke ervaring NATUURLIJK
GENEZEN AL HEEL Behandelingen
vanuit allerlei vragen op het gebied
van gezondheid, werk, relaties (zoals familie, partner, kind) en spiritualiteit in het algemeen. Wonderlijke,
genezende en helende effecten zijn
op te merken.
Met hun mediamieke gaven kunnen zij de onderliggende oorza(a)k(en) van symptomen zien en
behandelen, waardoor als het ware ‘de angel eruit getrokken wordt’ en het zelfgenezend vermogen van iemand zijn werk kan doen. Herstel en
gezondheid kan 'instant' ervaren worden of wat
langer duren, dat blijkt bij iedere cliënt weer anders te zijn.

Aafke Douma en Rob Heiligers hebben in september 2016 een reis gemaakt naar deze piramides. Samen met Dr. Sam Osmanagich hebben zij door de uitgestrekte tunnels onder en naast de piramides gelopen. Zij zijn zeer onder
de indruk van wat zich in de Vallei
van de Piramides energetisch allemaal afspeelt. Aafke kreeg daar
met haar mediamiek talent ook zeer heldere informatie door. Aafke en Rob willen die graag delen en met deze lezing een bijdrage leveren aan
‘wereldbewustzijn’.
Zien/horen/voelen/weten is de insteek bij de lezing. Het wordt een smakelijke lezing met verhalen, foto’s, een paar filmpjes en meditaties. Aafke
en Rob willen zo informatie geven en via geleide
meditaties de verschillende energieën voelbaar
maken. Zo kunnen mensen ‘bewustzijnsverruiming’ ervaren en buiten hun gangbare kaders
gaan meedenken/meebeleven. Mysterie en gezond verstand gaan hand in hand! We zien daar
in Bosnië een prachtige en vruchtbare combinatie

Sinds hun bezoek aan de Bosnische Piramides
maken zij in hun werk ook graag gebruik van de
bijzondere en verfijnde piramide-energieën die zij
daar ervaren hebben.
De website van Aafke en Rob is:
www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl

Introductiedag: Leven in Vertrouwen

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
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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
Wanneer: zaterdag 18 maart 2017.
Waar:
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Hoe laat:
10:00 tot 16:30 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.

Ingevoegde lezing 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:
Waar:
Hoe laat:
Entree:

Zaterdag 13 mei 2017
Zalencentrum Hingstman te Zeijen
13:30 – 17:30 uur
€ 13 en voor donateurs € 10, inclusief 1 consumptie
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Het Onzichtbare Fenomeen
ZIENS wijzen van Jelle Veeman op bewustzijnsgroei nader uitgewerkt. Lezing in samenwerking met Roel
Mulder van gene zijde.

Verslag van de lezing door Annie Scholte op dinsdag 10 januari 2017 in Zalencentrum Hingstman te
Zeijen.
Annie Scholte begint haar verhaal met een korte
samenvatting van wat zij de vorige keer al heeft
verteld: Over haar jeugd, hoe ze als klein kind al
‘het filmpje vooruit zag’. Ze vond het heel gewoon,
tot haar puberteit. Daarna wilde ze ‘weten’. Ze las
“Mysteries van de droom” en ze ontdekte dat ze
in haar dromen uittreedt en vooruit gaat in de tijd.
Ligt dàt wat gebeurt dan vast?
Dan ontmoet ze Roel, een parallelle ziel, ze vallen
als het ware in elkaar.
Ze zag al vooruit dat hij snel dood zou gaan, dat
was zijn lotsbestemming. Ze kon als magnetiseur
hem helpen, zodat hij niet zou stikken, wat zou
kunnen gebeuren bij zijn vorm van ziekte.
In hun gesprekken bij het naderende einde zei
Roel dat hij vertrouwde dat er na de dood nog
iets zou zijn. En hij zou het haar laten weten.
Toen Annie drie weken na zijn overgang televisie
zat te kijken, hoorde ze het lied dat bij zijn uitvaart
werd gespeeld op de tv. Op dat moment begon
de lamp te knipperen en na een tijdje vroeg Annie: “Ben jij dat Roel?” De lamp begon nog feller
te knipperen. Dat was het begin van het contact.
Nu laat ze Roel spreken door geleid schrijven.
Ze houdt haar pen boven het papier en als een
seismograaf komen er dan bibberige letters. Tot
haar grote verrassing kwamen bij de eerste poging twee letters op papier de R en de O. Roel
wilde eerst weten of dit voor haar geen belasting
zou zijn.
Pieter, werkzaam in de praktijk die Jelle Veeman
heeft opgericht, adviseerde Annie een boek te
schrijven over het contact met Roel. Het is een
heerlijk leesbaar boek geworden, over de bijzondere gebeurtenissen: de tv die aanspringt en een
liedje laat horen, de wekker radio die plots begint
te spelen.
Dan komt via Pieter de vraag van Jelle Veeman,
die 20 jaar geleden is overgegaan, of hij via haar
mag werken. Annie durft dat in eerste instantie
niet te accepteren, ze ziet zo op tegen Jelle.
Maar als ze op een gegeven moment van een
vrouw twee tassen met lezingen van Jelle krijgt
toegespeeld en van de uitgever van Jelle ook nog
eens 60 mails krijgt, en dat ook nog op data die
voor haar van bijzondere betekenis zijn, wordt het
haar duidelijk dat ze er niet onder uit kan.
Ze ziet overeenkomsten tussen haar manier van
werken en die van Jelle: Jelle zag aura´s, zij voelt
ze. Ze werken beiden in het perifere zenuwstelsel
en met regressie om oorzaken van lijden in het
huidige leven te ontdekken.
Nu ziet Annie het als haar taak om de wat moeilijk
te begrijpen teksten van Jelle wat toegankelijker
te maken. Als Annie aan kinderen uitlegt hoe de
ziel door levens heen karmische stukken door

werkt om er van te groeien, zegt ze dat als volgt:
“Je begint in groep 3, je doet je taak en als je die
af hebt, is er vakantie. Dan komt er een volgend
leven in groep 4. Als je een taak niet af hebt,
maak je in een kort leven je taak af. Daarna is er
weer vakantie…”
Naarmate de ziel ouder wordt en vordert, krijgt hij
zwaardere lessen. Jonge zielen zijn meer met
‘buitenkantdingen’ bezig. Door pijn en lijden leer
je en je krijgt herhalingen van lessen tot je inzicht
krijgt. Zielen zoeken elkaar weer op en wisselen
van rol. De edelman wordt, bij wijze van spreken,
in de volgende setting de bedelman. Door karma
leer je, dat het hier om gaat: “Goede energie maken met elkaar. Hoe meer je meemaakt, hoe toleranter je wordt”, zegt Annie.
Jelle heeft het over familiekarma, landskarma en
je eigen karma.
Annie legt uit: In de reguliere geneeskunde zegt
men, dat ziektes genetisch bepaald zijn, en dat
lijkt ook zo. In families komen vaak dezelfde ziektes voor.
Net als bij incest, wordt generatie na generatie
het probleem herhaald tot het wordt opgelost. In
Annies praktijk komt dat ook aan de orde, de heling komt tot stand als ze op telepathisch niveau
contact met de ziel heeft gemaakt. Als ze op het
diepste niveau iets aanraakt, breekt er iets in de
patiënt en kan het geheeld worden.
Over landskarma geeft Annie het voorbeeld van
Angela Merkel, die met gespreide armen de ZuidEuropese vluchtelingen binnen haalt. Hier wordt
het landskarma van de Tweede Wereldoorlog geheeld. Het landskarma herken je ook bij nationale
rampen en bij voetbal.
Annie leest een stukje voor van Jelle van twintig
jaar geleden. Hij voorziet een bewustzijnsgroei,
niet alleen van familiebewustzijn naar landsbewustzijn, maar zelfs naar planetair en kosmisch
bewustzijn. Wij kunnen als mensen het universele
bewustzijn laten groeien, door een paar minuten
per dag ons daarop te richten.
Jelle zei, dat de kinderen van de toekomst niet
eens zullen weten wie hun vaders zijn en meer
gericht zullen zijn op wereldlijke liefde.
Annie verduidelijkt: “Nu hebben de kinderen van
samengestelde gezinnen al veel opa’s en oma’s
en ze hebben daardoor een veel ruimere blik.”
Straling en bestraling hebben invloed op de aura.
Ze citeert Jelle: “Er is kernstraling, röntgenstraling en gammastraling.
Röntgenstraling heeft een positieve invloed op de
aurische energie. De straling heeft een vernieti5

gende werking op de moleculaire structuur, maar
heeft een gezegende energie-toevoegende werking op de aura. Na het overgaan van een bestraalde patiënt, kan hij sneller gebieden van hoger bewustzijn bereiken.
Annie verduidelijkt: Het is een verschuiving van
energie, Roel zijn energieveld was sterker na zijn
overlijden. Als je cellen vernietigt, gaat de energie
in de aura zitten. Het is als met een bolletje
kauwgom: je kunt het uitrekken, er kan een gat in
komen na een heftige gebeurtenis, maar als je de
kauwgom weer bij elkaar doet, heb je dezelfde
hoeveelheid.
Annie vraagt in de zaal of iemand wel eens flarden van energie heeft gezien bij het overlijden. Er
wordt geknikt en Annie bevestigt dat de energie
van overledenen veel in beweging kan zetten.

uitzichtloze situatie. Annie wist de naam, kende
de familie van vroeger. Ze vraagt toestemming
om te mogen helpen, “maar alleen als het levensvatbaar is.” Ook hij komt uit zijn coma zonder letsel.
Hoe kon ze zoveel energie overbrengen en deze
mensen uit de leegte halen? Ze vond het bijna
eng.
Dan is er het ski-ongeluk van prins Friso. Drie
kwartier was hij zonder zuurstof. Ze weet dat hij
geen perspectief heeft op een leven na dit coma.
Ze zoekt foto’s waar zijn ogen op te zien zijn, zodat ze contact kan maken met zijn ziel. Na 4 uur
heeft ze contact. “Ik ben zo alleen”, hoort ze.
Geen wonder: hij is afgesneden van de aarde en
niet overgegaan naar een fijnstoffelijke staat.
Ze vraagt Roel en Jelle om hem te helpen. Ze laten Friso voelen wat het is om fijnstoffelijk te zijn.
En Annie vertelt Friso dat hij een vegetatief leven
heeft en dat hij kan overgaan naar die fijnstoffelijke toestand, maar dat het zijn keuze is. Na zijn
verjaardag gaat hij over.
Nadat Friso was overleden, ‘meldt’ iemand zich
bij Annie. “Wie heb ik aan de lijn? Roel?” placht
Annie dan te vragen. Het is Friso, hij komt bedanken.
Zo heeft Annie meerdere contacten met overleden zielen, zoals haar vriendinnen Atje en Wiltje;
verder zijn er vanavond vele zielen bij ons.

Fantoompijn is pijn in een lichaamsdeel dat is afgezet. Soms jeukt het lichaamsdeel.
Annie vraagt of iemand hiermee ervaring heeft.
Er is iemand die vertelt dat de arts pijnstillers
voorschrijft, die uiteindelijk wel hielpen.
Annie legt uit dat de pijn is geboren in het auraveld, het letsel is karmisch en ontstaat in de ziel.
De aura van het afgezette lichaamsdeel is er nog
en signaleert. Net als bij een overledene wordt alles gevoeld met het energie veld.
Bij dementie zijn er, medisch gezien, delen van de
hersenen afgestorven. Maar Annie benadrukt dat
de ziel van deze mensen feilloos waarneemt. Deze mensen begrijpen alles van wat je zegt, dus
praat gewoon. Maar ook de gevoelsoverdracht is
heel belangrijk. Er wordt met respect om gegaan
met deze mensen.

Kunstorganen, en orgaan transplantatie.
Jelle heeft 20 jaar geleden, verteld, dat kunstorganen ook een trilling hebben al is die erg laag,
ze moeten als het ware belevendigd worden, met
de trilling van het stoffelijk lichaam. De energie
van de eigenaar gaat net zo ook in objecten zitten, bijvoorbeeld in kleding en knuffels.
Bij orgaantransplantatie gaat ook de ziele-energie
van de donor mee. Als de energie dan niet correspondeert of ‘niet pakt’, zoals Annie dat noemt,
wordt het gedoneerde deel afgestoten, dan wordt
duidelijk dat de ziel zelf wil dat dit orgaan het lichaam gaat verlaten. De energie van de donor
gaat als een schaduw met de ontvanger mee, als
die persoon heel anders is, worden je eigenschappen en het gedrag anders. Dan heb je een
meelifter een obsessor in je lichaam.
Roel maakte Annie ook duidelijk dat, als je sterft
het moeilijk is om afscheid te nemen van je familie, maar dat het afscheid nemen van je lichaam
ook heel moeilijk is. Het is dan begrijpelijk dat een
donor die vroeg is overleden, mee blijft leven. Je
doorkruist met deze donatie je karma, er vindt
‘zielenvermenging’ plaats zonder dat je je dat
bewust bent. Annie zou, als het haar gevraagd
werd, wel een orgaan willen afstaan aan haar kinderen, omdat die hetzelfde familiekarma hebben.
Besef dat zielen al eeuwen oud zijn.
Annie weet hoe sterk de geest van een overledene kan sturen. Na de dood van Roel heeft ze
meerdere malen een zeilreis geboekt, en dat
kwam niet van haar!

Ook mensen met het syndroom van Down zijn
zeer gevoelig en signaleren feilloos hoe een ander zich voelt.
Annie vertelt over haar ervaringen met mensen
die in coma zijn.
Ze had al wat jaren ervaring met behandelen op
afstand, toen een jongeman door een ongeluk in
coma raakte. Ze kende de pleegmoeder, de moeder was al overleden, en de jongen had een sterke band met zijn vader. Annie vraagt haar eigen
zoon wat hij zou willen als hij die jongen was. Zijn
antwoord “Je kiest toch altijd voor het leven, mama!”, is voor Annie een kosmische bevestiging.
Ze maakt op een avond op afstand (telepathisch)
contact met de ziel van de jongen, ze noemt zijn
naam, en tilt hem als het ware energetisch omhoog, en vraagt hem of ze mag helpen en vervolgens of het leven met dit coma goed leefbaar is.
Zo is ze een uur bezig.
De volgende morgen vraagt ze de pleegmoeder
hoe het is, en tot grote vreugde was hij die avond
ontwaakt uit zijn coma.
Na enkele jaren doet zich een zelfde situatie voor:
een jongen waarvan de moeder is overleden, met
een sterke band met de vader, ligt in coma. Een
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Transgenders en homo´s

Teleportatie

Oude zielen die vaak als man geïncarneerd zijn
geweest, kiezen er op een gegeven moment voor
hele andere levenslessen te krijgen en komen op
aarde als vrouw. De ziel voelt zich nog man en
heeft er soms een paar levens voor nodig voordat
het goed voelt een vrouw te zijn.
Als je dit medisch oplost, schiet dit het doel van
de ziel voorbij. Het gaat om het ‘zielsverhaal’, hoe
je er uit ziet, is minder belangrijk. Ook bij homo´s
zie je kenmerken door elkaar die we op een bepaald geslacht projecteren.

Annie heeft over haar vorige levens met Roel veel
mogen terug vinden, maar ook over de toekomst
weet ze al dingen. Niet alles, want sommige dingen moeten nog ‘ontgonnen’ worden.
Maar dat ze in een volgend leven met Roel in
Ommen gaat wonen, 5 kinderen krijgt, waarvan
een tweeling, dat weet ze al. Nu haalt Annie iets
te voorschijn, ze vond het in een afgesloten ruimte achter bij haar huis waar niemand zomaar bij
kan komen. Het is een ijzeren object van 5 vlinders.
Later schrijft Roel: “Nou, zie eens wat je krijgt, vijf
kinderen waarvan een tweeling met een gezamenlijke ziel”.
“Het is groot; het is veel; het is mooi,” zegt Annie.
“Het is echt niet normaal, wat ik allemaal meemaak!”
Dit wordt de toekomst, dit moet de wereld in, de
nieuwe-tijds-kinderen hebben deze verhalen nodig om te kunnen leven. Ze hebben een wereld
nodig waar het ‘onderwerp ziel’ zichtbaar en bespreekbaar is. Ook Annie heeft de luisteraars nodig om hier op aarde te wortelen. We bedanken
elkaar, luisteraars en spreekster.
Geniet samen van mooie momenten, deze momenten worden herinnerd als je bent overgegaan.

Telepathie
Annie werd eens bij een paard geroepen met last
aan zijn onderbeen. Ze bestrijkt de flank, terwijl
ze op een krukje zit en er niet goed bij kan. Als hij
nou zijn been op mijn schoot zou… en het paard
legt zijn been op haar schoot!
Ook Sinne, de hond die haar regelmatig in haar
dromen bezoekt, kwam met haar baasjes op bezoek. Het was ‘toevallig’ de sterfdag van Roel. De
hond springt op de bank tegenover de foto van
Roel, kijkt ernaar en begint te blaffen, daarna
springt hij naar Annie en likt haar in het gezicht.
Later schrijft Roel met het automatisch schrift: ”Ik
heb je even een zoen gebracht”.
Annie helpt ook een klein meisje van drie jaar. ´s
Nachts droomde Annie van haar, ze was in de
weer met de krukjes, waar ze altijd op zitten als
ze bezig zijn.
Die morgen belt de moeder op: of Annie wil komen, het meisje heeft haar nodig.

Zie ook de website van Annie Scholte:
www.anniescholte.nl

Parel
De herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg.
Elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij,
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen,
om plaats te maken voor extase…….
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Mohamed Jalal ad-Din of Balkhi Rumi (leefde van 1207 tot 1273).
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Ruth

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

Spreker

Thema

7 febr,

Aafke Douma en Rob Heiligers Het mysterie van de Bosnische piramides.

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.
Reserveren verplicht.

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

De Grote Transitie.
Ingevoegde lezing.

Info:

tel. 0592-656610

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

15 febr.

Janet Ossebaard

Het oude Egypte en de cirkelmakers.

Zo 26 febr.
13.00-17.00

Laat je verwonderen! Helderziende ervaringen in de piraAafke Douma en Rob Heiligers mides van Bosnië.
Reserveren verplicht.

Za 25 maart
14.00-16.30

Dr. Hans Moolenburgh sr.

Het boek Openbaring als baken voor onze tijd.
Reserveren verplicht.

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

www.in-zicht.nl.

E-mail:

post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.
1 maart

George v.d. Meulen

Een andere theologie?
s.v.p. tijdig reserveren.

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

www.stichting-wijzer.nl.

E-mail:
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stwijzer@stichting-wijzer.nl.

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

Spreker

Thema

14 febr..

Elles Bos

Contact met de spirituele wereld.

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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