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Lieve mensen,
Als ik naar de vogels luister
En hun taal probeer te verstaan
Is het tussen licht en duister,
Want de dageraad breekt aan.
Tjilp tjilp zegt de een
Fluut fluut fluut, zegt de ander
Hij gaat er danig overheen.
Wat een gekrakeel met elkander.
Woorden die ik eens opschreef in de vroege ochtend bij het ontluiken van een nieuwe dag.
Als je, dit overwegend, leest, zie je dat het ook zo met mensen gaat. Het zijn juist deze speelse woorden
die als muziek gaan stromen en bij je binnen komen. Want vanuit een poëtische benadering ontstaat er
een trilling, vibratie die zich verbindt met de energie van het hart en met alle positieve krachten om je
heen. En dan ben je automatisch verbonden met Het Licht, de Bron van het leven. Het zijn dus woorden
die je voeden en waarvan je kunt leren.
Juist in deze tijd waarin we nu leven heb je dit soort voeding ‘Prana’ heel hard nodig.
We leven in een fantastische tijd waarin van alles gebeurt en uit het verborgene naar boven komt. Niets
blijft meer onder water, want alles komt aan het Licht.
Daarom zijn de volgende woorden van Isaac da Costa, die volledig slaan op onze tijd, eens zo treffend
opgeschreven. Deze dichter, historicus en ziener noteerde deze poëtische tekst eind achttiende eeuw.
Aan de eindpaal van de tijden,
Ziet ons oog de geest van het kwaad.
Moe geworsteld en ontwapenend,
Tot geen afval meer in staat.
Als het Licht is in allen,
En in allen alles is,
Zal het Licht zijn, een eeuwig Licht zijn.
Licht uit Licht en duisternis.
Drink al dit schoons maar in.
Carpe diem In luce et amore.
Pluk de dag In licht en liefde.

Maurits Prins
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De Pijnappelklier
Jouw kosmische antenne

Lezing door Dr. Saskia Bosman, bioloog, op dinsdag 5 september 2017 om 19.30 uur in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen.
Ook zal Saskia Bosman spreken over de pijnappelklier en het bewustzijn.
Evolutie van de pijnappelklier als derde oog en
veelzijdig waarnemingsorgaan. De pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten
mogelijk. De mogelijke rol van de kristalletjes in
de pijnappelkliercellen als zenders en ontvangers.

Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en innerlijke groei. Deze lezing gaat
over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De cellen ervan zijn zowel
hersen-neuronen als hormoonproducerende cellen. Ze communiceren via elektrische signalen
met de rest van ons zenuwstelsel en met onze
zintuigen en ze geven hormonen af aan ons
bloed, die ons hele lichaam beïnvloeden en bepalen in welke bewustzijnsstaat we zijn. De pijnappelklier pikt vele soorten signalen op uit ons lichaam, uit onze aardse omgeving en tot ver uit de
kosmos en zendt ook signalen terug. De pijnappelklier is de middelaar tussen onze binnen- en
buitenwereld, tussen de verschillende bewustzijnsstaten en speelt een belangrijke rol in onze
gezondheid.

Dr. Saskia Bosman is (medisch) bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia
verdiept zich al 40 jaar in de
mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in
de context van het milieu (Aarde en kosmos). Saskia biedt
deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring in
de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust
verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarbij als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste
menselijke evolutie.
De lezing zal gegeven worden met een Powerpoint presentatie.

Deze lezing zal gaan over de rol van de pijnappelklier voor het behoud van onze gezondheid en
bij ziekten en genezing; de rol van licht en duisternis; verkalking en ontkalking van de pijnappelklier; de pijnappelklier als middelaar tussen ons
lichaam en onze omgeving; de biologie van de
pijnappelklier.

Verandering in het programma
Willem de Ridder zou op zondagmiddag 22 oktober a.s. bij ons een verhaal komen vertellen, maar
hij heeft helaas afgezegd om gezondheidsredenen.
In zijn plaats komt nu Abe van der Veen (Abe de Verteller) die middag bij ons spreken. Hij vertelt
het machtige middeleeuwse ridderverhaal van Parzival en de Graal en geeft daarna een lezing
waarin hij dieper ingaat op de prachtige en diepzinnige beeldspraak die te vinden is in de verhalen van de Heilige Graal.

Verslagschrijver (m/v) gezocht
Wij zoeken mensen die ons willen helpen met het schrijven van verslagen van onze lezingen. Een
van de schrijfsters is helaas gestopt, dus de groep verslagschrijfsters heeft dringend versterking
nodig. Dankzij de inzet van deze dames kunt u in iedere Nieuwsbrief het verslag vinden van
laatstgehouden lezing, in deze Nieuwsbrief staan zelfs twee verslagen!
Als u ook wilt helpen met verslagen schrijven, krijgt u een geluidsopname van de lezing. U kunt
daar thuis rustig naar luisteren en zo het verslag maken. Het gaat om 2 verslagen per jaar (voorjaar en najaar).
Wilt u meedoen? Neemt u dan even contact op met Ruth, bijvoorbeeld tijdens een lezingavond. U
mag haar ook bellen op 0592-314290. Een mailtje sturen naar nieuwsbrief@innerlijk-besef.nl kan
ook.
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Boekenmarkt
Tijdens de lezing van 5 september a.s. houden we weer een boekenmarkt.
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 vooraf aan de lezingavond. Graag wel voorzien
van een sticker 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.

Ander Nieuws
Informatie en Beïnvloeding en Actuele Gebeurtenissen

Verslag van de lezing door Janneke Monshouwer op dinsdag 2 mei 2017 in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen.
Inleiding
In 2014 publiceerde Janneke Monshouwer het
boek “Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond”, een basiswerk met nieuw gevonden feiten
over het Westerse wereldnieuws, waaruit blijkt dat
de situatie vaak volslagen anders is dan ons via
de media wordt verteld. Dat is shockerend. De
wereld op zijn kop. Als het nieuws sprak over
vredesmissies, bleek het in de praktijk te gaan om
oorlogvoering. Dat hebben we niet alleen gezien
in Afghanistan en Irak, maar bijvoorbeeld ook in
Mali.
Omdat ze steeds sterker het gevoel kreeg dat er
belangrijke informatie ontbrak die niet via de reguliere media naar buiten werd gebracht, begon
Janneke Monshouwer haar eigen zoektocht. In de
ruim 30 jaar die ze voor de Nederlandse Televisie
werkte, zat ze vaak met haar neus boven op veel
opzienbarende gebeurtenissen en ontwikkelingen
in de wereld. Het is van groot belang dat we gaan
zien hoe we via de media geïnformeerd en geprogrammeerd worden met informatie die vaak
onvolledig, vertekend of zelfs onjuist is. Janneke
leidt ons bevlogen door een groot aantal nieuwsitems die de afgelopen decennia door de media
gebracht zijn en komt met haar eigen visie hierop.
Heel duidelijk geeft ze hierbij aan dat niemand de
volledige waarheid in pacht heeft, maar dat we
samen in staat zijn om puzzelstukjes aan te dragen opdat alle stukjes bij elkaar het geheel kunnen laten zien. Zelfkennis en kennis van de ware
feiten van de geschiedenis zijn ontzettend belangrijk omdat we alleen dàn in staat zijn om de
juiste keuzes te maken die bijdragen aan een
leefbare aarde voor al haar bewoners.

De zoektocht van Janneke Monshouwer
In 1965 begon Janneke als productiemedewerkster bij het Journaal. Daarna volgde een periode
waarin ze als freelancer zelf programma’s en documentaires voor de televisie maakte. Ook werkte
ze nog regelmatig als invaller bij het Journaal. In
de basis is de televisie een prachtig medium om
een brede groep mensen te informeren en te inspireren. Janneke kijkt dan ook met veel dankbaarheid terug op deze periode in haar leven,
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een periode waarin ze ontzettend veel leerde en
veel inspirerende mensen heeft leren kennen. De
omslag kwam toen ze geleidelijk aan merkte hoe
ontzettend commercieel de televisie werd.
Na een ziekte in 1992 keek ze terug op haar werk
en het medium TV. Ze kwam er achter dat de televisie meer en meer als propagandamiddel werd
ingezet waarin het belang van grote industrieën
en haar grootaandeelhouders de overhand begon
te krijgen. Met de komst van commerciële zenders kregen bedrijven steeds meer grip op wat er
wel en niet uitgezonden mocht worden. Op de
publieke zenders kregen economen, commissies
en netmanagers steeds meer macht met als gevolg dat we steeds vaker eenzijdige of verdraaide
informatie krijgen.
Steeds vaker kwam ook het akelige gevoel op dat
we er als beschaving niet op vooruit gingen maar
er eerder op achteruit leken te gaan. Hoe kan het
toch dat een klein deel van de bevolking steeds
welvarender wordt en het overgrote deel steeds
behoeftiger en afhankelijker wordt? Dit soort vragen waren voor Janneke voldoende aanleiding
om dan maar zelf op zoek te gaan naar het verhaal achter de nieuwsfeiten. Zelf zegt ze over
haar onderzoek: “Het is mij meerdere malen overkomen dat ik een tegel oplichtte en er vervolgens
zoveel duisternis door naar boven kwam, dat het
mij heel veel tijd kostte om dat allemaal een plekje
te geven. Steeds opnieuw het contact blijven voelen met het licht in mezelf, heeft mij iedere keer
weer de kracht gegeven om door te gaan.”
Gelukkig leven we in een tijd waarin meerdere
mensen opstaan die vaak met gevaar voor eigen
leven, zich inzetten om de waarheid naar buiten
te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Julian
Assange, Edward Snowden en Bradley Manning.
Uit diepe bewondering voor wat deze mensen de
wereld in hebben gebracht, worden kaarsjes
aangestoken.

Hitler als pion van machtige industriëlen en bankiers
Eén van de onthutsende dingen waar Janneke
achter kwam, is dat Hitler betaald en geholpen is

om de tweede wereldoorlog (WOII) te beginnen.
Eén van de bedrijven die hier een grote rol in
heeft gespeeld, is het Duitse chemiebedrijf IGFarben. IG-Farben had sterke banden met de
Rockefellers, één van de machtigste Amerikaanse
families die nu nog steeds een grote invloed uitoefenen op de wereldpolitiek. Het is ook het IGFarben waar prins Bernard in zijn jongere jaren
heeft gewerkt. Met de opkomst van de industrie
aan het einde van de 18 eeuw, ontstond er onder
arbeiders al vrij snel het gevoel dat er een nieuwe
vorm van slavernij aan het ontstaan was. Het werk
in de fabrieken was zwaar, de lonen waren laag
en de arbeidsomstandigheden lieten vaak te
wensen over. Dit vormde de basis voor de vorming van vakbonden en arbeiderspartijen. Ook in
Duitsland kwam de arbeiderspartij op en werd
snel erg populair.
Voor de industriële bedrijven was de opkomst van
vakbonden en partijen die opkwamen voor de
rechten van (fabrieks-)arbeiders niet wenselijk.
Hitler, die inmiddels een hoge positie had verkregen binnen de arbeiderspartij, zou aan de macht
zijn geholpen door een aantal grote bedrijven onder de voorwaarde dat, als hij eenmaal aan de
macht was, hij vakbonden zou verbieden. Toen
Hitler in 1933 aan de macht kwam, was het verbod op vakbonden ook één van zijn eerste maatregelen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om Hitler de verantwoordelijkheid voor de gruwelijkheden ten tijde van Nazi-Duitsland in de schoenen
te schuiven, maar dat maakt ons blind voor de
krachten die er werkelijk achter zitten.

landen bezetten en koloniseren is. Zo werd een
stevig fundament gelegd voor de totstandkoming
van een verenigd West-Europa dat uiteindelijk
moest uitmonden in één Europese Unie.

Op weg naar een nieuwe wereld orde?
In het naoorlogse Europa zien we verder dat
steeds meer bedrijven en banken worden overgenomen door grote multinationals. Wat zich in
Europa afspeelt, lijkt zich ook op wereldschaal af
te spelen. Door steeds verdergaande globalisering komt de macht meer en meer in handen van
slechts een kleine groep. Er komt steeds meer
bewijs naar boven dat er sprake zou zijn van een
groep machtige (internationale) bedrijven die bezig is om een nieuwe wereldorde te vormen. Het
is een groep die meester is in het verdraaien van
de waarheid. Zij ontmoeten elkaar in geheime genootschappen, waarvan de orde van ‘Skull and
Bones’, de Bilderberggroep en de Club van Rome
slechts enkele voorbeelden zijn. Wij moeten wakker worden om te kunnen onderscheiden dat er
krachten in de wereld actief zijn die niet vanuit
het licht handelen.
Alsof het nog niet genoeg was, ontstonden vlak
na WOII de oorlogen in Korea en in Vietnam. Het
was in diezelfde periode dat mensen wereldwijd
op televisie konden genieten van Amerikaanse
series zoals MASH die er op gericht waren om
oorlogen te romantiseren. Nogal een schril contrast met de werkelijkheid. Het was de tijd van de
strijd om de koloniën. Nederland wilde NieuwGuinea als kolonie niet opgeven, omdat het land
een enorme goud- en kopermijn bezat, maar
moest uiteindelijk overstag gaan. De mijnen zijn
nu overigens in handen van de Verenigde Staten.
Er is daar zoveel meer gebeurd dan wij weten.

De weg bereiden voor één Europa
Dat er achter de schermen hele andere belangen
een rol speelden, laat ook de periode na WOII
goed zien. Vooral de Amerikanen en de Britten
werden na de oorlog gezien als onze grootste
helden. Maar lagen de feiten niet heel anders?
Was het niet hun heimelijke missie om de baas te
spelen in de wereld? Een ‘Verenigd West-Europa’
leek immers na de Tweede Wereldoorlog dé oplossing voor de Koude Oorlog tussen het kapitalistische Westen en de communistische SovjetUnie en haar satellieten.
Eén van de instrumenten die hiervoor werden ingezet, was het Marshallplan, een uitgebreid herstelprogramma voor Europa. Middels het Marshallplan kregen grote delen van West-Europa
niet alleen financiële steun voor de wederopbouw, maar konden de Verenigde Staten ook
meer en meer invloed gaan uitoefenen op het Europese continent. Het Marshallplan zorgde er
voor dat veel Europese landen en bedrijven
schatplichtig werden aan de VS. In de periode die
we de koude oorlog zijn gaan noemen, is ook onder het mom van anti-communisme een veelheid
aan strategieën ontwikkeld met als doel grip te
krijgen op zoveel mogelijk landen. Voornamelijk
op die landen die zelf of via hun koloniën konden
beschikken over strategische hulpbronnen. Je
zou kunnen zeggen dat het een nieuwe vorm van

Eeuwenlange onderdrukking en slavernij
Heel veel mensen associëren fascisme met Hitler
en de Nazi-tijd in Duitsland. Maar bestaat fascisme eigenlijk niet al veel langer? Als je goed om je
heen kijkt, zie je in de wereld van nu ook weer
nieuwe vormen van fascisme opduiken. Vaak is
het één partij of persoon die alle macht heeft, die
machtsvertoon vereert, geweld gebruikt (ook via
geheime diensten) en leeft ten koste van de bevolking (c.q. belastingbetaler). Als we teruggaan
in de geschiedenis, kunnen we constateren dat
slavernij veel kenmerken heeft van de Nazimentaliteit. Het huidige misbruik van goedkope
arbeidskrachten en kinderarbeid net zo goed. Het
is diep tragisch om te beseffen dat mensen die
net bevrijd waren van slavernij vervolgens als
goedkope arbeidskrachten onder armoedige omstandigheden in fabrieken terecht kwamen. In feite opnieuw een vorm van slavernij.
Onder de bezielende leiding van Martin Luther
King stond in Amerika een groep mensen op die
opkwam voor rassengelijkheid en burgerrechten
voor iedereen. Een groot inspirator voor Martin
Luther King was Mahatma Gandhi. Ook Gandhi
kwam in zijn eigen land India op voor burgerrechten, menselijke waardigheid, vrijheid en onafhan4

kelijkheid. Hij deed dit onder de noemer van geweldloos verzet.

schappen. Wetenschappen die niet gesponsord
worden door grote multinationals zoals Monsanto
of de farmaceutische industrie. Dat is in essentie
waar de studenten tegen in opstand komen, maar
zo kwam het toen niet en nu weer niet in de reguliere media. Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn meer en meer ondergeschikt geraakt aan de belangen van grote multinationale bedrijven en banken.

Zoals overal waar het licht aan kracht wint, komen
ook de tegenkrachten van het licht op. In Amerika
had je in de tijd van Martin Luther King de Ku
Klux Klan die geen maatregel schuwde om voorvechters voor burgerrechten op hardhandige wijze (definitief) de mond te snoeren. Ook in onze
tijd zien we dat bedrijven steeds verder gaan om
zo goedkoop mogelijk producten te kunnen maken en dat lonen en rechten van arbeiders meer
en meer onder druk komen te staan.
Voor de RVU maakte Janneke in de jaren ’90 een
programma, met daarin de toenmalige directeur
van Philips die aangaf dat het het allerbeste voor
Philips zou zijn als Philips op een groot schip zou
worden gebouwd, zodat het heel snel naar een
land kon varen waar de lonen het goedkoopst
waren. Fascistische heerschappijen zie je in bepaalde perioden van de geschiedenis steeds
weer naar boven komen.

Zodra vonken van nieuw bewustzijn zich op aarde manifesteren en er steeds meer mensen wakker worden, groeien ook de tegenkrachten. Volgens Rudolf Steiner kan het groeiende bewustzijn
van mensen worden tegengehouden door bijvoorbeeld het contact tussen mensen onderling
en door de verbinding tussen de mens en de
lichtwereld te verstoren. Reken maar dat dit veelvuldig wordt toegepast. Zo zijn er aanwijzingen
dat de opkomst van drugs en vrije seks in de jaren zestig een weldoordacht programma van geheime diensten is geweest om de opkomst van
het nieuwe bewustzijn en de flowerpowerbeweging te blokkeren.

Eénwording van Europa: een vooropgezet plan?
Bij het journaal werkte Janneke ook mee aan de
berichtgeving over één Europa. Natuurlijk is het
fantastisch als landen samenwerken, maar ook in
dit geval zijn er sterke aanwijzingen dat de eenwording van Europa in feite gemanipuleerd is.
Opnieuw komen we in dit verband uit bij een
groep rijken en machtigen der aarde die er alles
aan gelegen is om een nieuwe wereldorde te creeren met één centrale wereldregering. Om dat
voor elkaar te krijgen, is hun strategie om eerst allemaal unies te vormen.
Zo zou de Europese Unie onder andere met CIAgeld gerealiseerd zijn. Geld dat besteed werd aan
journalisten om ervoor te zorgen dat zij in hun
persberichten op zouden komen voor één Europa. Geld dat is gegaan naar politici om een proEuropa-beleid te verdedigen. Zo ontstaat via manipulatie en beïnvloeding in de media het beeld
hoe fantastisch de éénwording van Europa zou
zijn. Nogmaals: er is niets mis met samenwerking
tussen landen, zolang ieder land maar in staat is
om haar eigen beslissingen te nemen en het niet
van hogerhand opgelegd krijgt omdat men in
Brussel voor ons beslist.

Geweldloos verzet door ‘empowering’
Mahatma Gandhi, ook wel de geestelijke vader
van India genoemd, is hét icoon voor geweldloos
verzet. Hij vond dat India onafhankelijk moest
worden van buitenlandse invloeden en riep de
bevolking op tot geweldloos protest. Heel veel Indiërs volgden zijn oproep, door bijvoorbeeld geen
westerse kleding meer te kopen die in Britse fabrieken van Indiase katoen werd gemaakt. Hij
wilde de Indiase bevolking haar waardigheid terug geven en daarmee de kracht en het vertrouwen om het heft weer in eigen handen te nemen.
Gandhi kreeg zo’n grote groep aanhangers,
waardoor hij door de westerse wereld steeds
meer als een bedreiging werd gezien. Gandhi
was en is nog steeds voor veel mensen een lichtend voorbeeld.
Veel mensen beginnen nu ook weer het gevoel te
krijgen dat het anders kan. Revoluties en oorlogen zijn er genoeg geweest. Laten we de wens
uitspreken dat we samen in staat zijn om op een
geweldloze manier een nieuwe wereld te creëren.
Een wereld waarin ieder levend wezen in vrijheid
en gelijkheid kan samenleven ongeacht huidskleur, geloof of geaardheid. Het blijft pijnlijk dat
het lot van mensen die op liefdevolle en vreedzame wijze opkomen voor al het leven op aarde, bijna altijd een gewelddadige dood is. Vaak gaat
hier eerst een periode van negatieve pers aan
vooraf, waardoor bij de massa het beeld ontstaat
dat deze mensen een gevaar voor de vrijheid zijn.
De wereld op zijn kop. Het overkwam niet alleen
Gandhi, maar ook Martin Luther King, Malcolm X
en nog vele anderen. Indien we nog verder terug
in de tijd gaan zien we dat het ook Jezus zo is
vergaan. Ook hij werd door de farizeeërs en de
priesterkaste zwart gemaakt, waardoor het volk

De opkomst van een nieuw bewustzijn
In de jaren zestig kwam er een toenemende toevoer van licht uit de lichtwereld. Met een nieuwe
generatie jongeren kwam ook een nieuw bewustzijn. Er waaide een pacifistische wind door Europa, waarin steeds meer mensen opkwamen voor
de vrede en tegen kernwapens. Er kwamen
dienstweigeraars. Studenten protesteerden door
het Maagdenhuis in Amsterdam te bezetten. Over
deze Maagdenhuisbezetting kwam toen al veel
valse berichtgeving in de pers en onlangs zagen
we hetzelfde weer gebeuren. Studenten protesteren tegen het gezag, aldus de berichtgevingen,
omdat ze meer inspraak en democratie willen.
Maar wat ze werkelijk eisen zijn vrije weten5

zich heeft laten ophitsen en om zijn kruisiging
riep.

het geen adviezen zijn die ze geven, maar voorschriften waar ministers en presidenten zich aan
moeten houden.

Dictators: wie zitten daar achter?

Media en mind control

Na het onderzoeken van de opkomst van het fascisme in Duitsland, vroeg Janneke zich af hoe
andere (fascistische) dictators aan de macht zijn
gekomen. Ga je dat onderzoeken, dan kom je er
achter dat bijvoorbeeld de revolutie in Rusland
gearrangeerd is met hulp van de Amerikanen en
de Britten. Je komt ook steeds weer dezelfde namen tegen van wie ook WOII hebben aangewakkerd. In Italië kon Mussolini aan de macht komen
met hulp van de familie Angelli, die achter de
schermen de touwtjes stevig in handen had. Angelli is de familie die Fiat groot maakte, zij onderhouden nauwe banden met de Rothschilds.
Franco in Spanje zou met hulp van de Britten aan
de macht zijn geholpen, Papadopoulos in Griekenland met CIA-steun en Videla in Argentinië is
bijgestaan door Henry Kissinger die in die tijd
voor de CIA werkte. Zia van Pakistan heeft aan de
wieg gestaan van de hedendaagse fundamentalistische tak van de Islam, die mede ontwikkeld en
betaald is door de CIA en MI6, de geheime dienst
van Groot Brittannië.
Met enige spijt vertelt Janneke dat er sterke aanwijzingen zijn dat ook wijlen prins Bernard een
duistere rol heeft gespeeld in de wereldpolitiek. In
1954 ontstonden de Bilderberg conferenties die
mede zijn opgericht door prins Bernhard en David Rockefeller. Uitgenodigd worden topmensen
van grote bedrijven, met belangrijke journalisten
en belangrijk mensen die een grote rol in de politiek spelen of kunnen gaan spelen. De activiteiten
van deze groep lijken ook sterk te gaan in de
richting van het vormen van één wereldregering.
De totstandkoming van de Europese Unie was
ondenkbaar zonder deze Bilderberg club.

Toen Janneke nog maar een maand bij het journaal werkte, werd in Amerika Malcolm X vermoord
tijdens zijn speech voor rassengelijkheid en burgerrechten. Een belangrijke uitspraak van Malcolm X was: “De media hebben de macht om de
onschuldige schuldig te maken en de schuldige
onschuldig. Dat is omdat ze de ‘minds’ van de
massa beheersen”. Malcolm X heeft het in zijn eigen leven meegemaakt.
Over Malcolm X zijn in de media zoveel onwaarheden verschenen, dat we terecht kunnen stellen
dat alles in het werk is gesteld om hem en zijn
familie ‘zwart’ te maken. Meerdere malen zijn leden van zijn familie, die al generaties lang opkwamen voor de rechten van de AfroAmerikanen, onder andere door de Ku Klux Klan
bedreigd. Een week voor de moord is het huis
van Malcolm X met brandbommen bestookt. In de
reguliere media werd het publiek het gevoel gegeven dat ze met de dood van Malcolm X blij en
opgelucht konden zijn, omdat hij een bedreiging
zou zijn voor de veiligheid van velen.

Hoe onafhankelijk en objectief is de media?
De macht van de media is tegenwoordig alleen
maar toegenomen, ze kan mensen maken of breken. We kunnen ons ook terecht afvragen in hoeverre de ‘officiële’ persbureaus nog wel objectief
zijn. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds
minder handen. Op een enkele uitzondering na,
zijn de media in de loop der tijd overgenomen
door almaar grotere corporaties die op hun beurt
bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele
machtige families. Vaak betreft het families met
invloedrijke connecties en een dubieus verleden.
Zo was het Algemeen Nederlandse Persbureau
(ANP) dat nagenoeg alle media in ons land van
nieuws voorziet, decennia lang in handen van de
familie Fentener van Vlissingen, die ten tijde van
WOII nauwe banden had met het Nazi-regime.

Machtselite laat van zich horen
Telkens kom je sterke aanwijzingen tegen dat er
werkelijk sprake is van een internationaal opererende machtselite, die allerlei dwarsverbindingen
heeft met industrie, wapenfabrikanten en geheime
genootschappen. Wie onderzoek doet, ziet deze
machtselite overal opduiken. Dezelfde namen,
dezelfde firma’s, dezelfde politici. Vooral genootschappen als Skull and Bones, de Bilderberggroep en de families Rothschild en Rockefeller
kom je iedere keer weer tegen. Zo verklaarde in
de jaren ’50 James Warburg, topbankier en lid
van de Council on Foreign Relations in een toespraak voor de Senaat van de VS: “We zullen een
wereldregering krijgen, of we het willen of niet. De
enige kwestie is of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.”
Hoe duidelijk zijn deze woorden? James Warburg
was de grote adviseur van Roosevelt en bevriend
met de Rothschilds. Ook Henry Kissinger, geheime diensten-expert, speelt al generaties lang in
opdracht van de Rockefellers als adviseur een
leidende rol in de VS-buitenlandpolitiek. ‘Adviseur’ kun je in dit verband vertalen in de zin dat

Wat hebben Assad, Poetin en Gadaffi met elkaar
gemeen?
Dat de media in staat zijn om invloedrijke personen in een negatief daglicht te zetten, zie je ook
nu weer terug in bijvoorbeeld de berichtgeving
over president Assad van Syrië en president Poetin van de Russische Federatie. Soms gaan er jaren van negatieve berichtgeving aan vooraf om
bij de massa een gewenst beeld te creëren. Er is
ontzettend veel gedaan om Assad een zeer slecht
imago te geven en op het moment dat de eerste
gasaanvallen in Syrië plaatsvonden, werden die
onmiddellijk gekoppeld aan Assad en zijn regime.
Stel nu eens dat die eerste gasaanvallen met hulp
van de CIA, Israël en Saoedi Arabië zijn uitgevoerd om het land instabiel te maken?
Ook bij de voormalig Libische leider Gadaffi zagen we een jarenlang media offensief om hem bij
6
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het publiek een zeer slecht imago aan te meten.
Hij is zo zwart gemaakt en er is zoveel over hem
gelogen waardoor hij uiteindelijk kapot werd gemaakt. Toenmalig Minister van Buitenlandse zaken van de VS, Hillary Clinton, sprak vol trots dat
het was gelukt om een einde te maken aan het
regime van Gadaffi.
Niet vermeld werd dat Gadaffi voor zijn bevolking
dwars door de woestijn een netwerk van pijpleidingen heeft laten aanleggen zodat grote delen
van het land konden beschikken over zoet drinkwater. NAVO bombardementen in 2011 hebben
dat systeem totaal plat gebombardeerd. Gadaffi
streefde op zijn manier naar een onafhankelijk Libië, zonder inmenging van buitenlandse multinationals en centrale banken. Hij wilde ook dat het
land zelf kon beschikken over de olievoorraden
waar het land rijk aan is om hiermee geld te verdienen voor investeringen in onderwijs en banen.
Deze kant van Gadaffi is nimmer goed belicht.

Het heersende principe dat door de machtselite
wordt gebruikt, is ‘verdeel en heers’. Door eerst
verdeling te zaaien, wordt een confrontatie uitgelokt om volgens hegeliaanse methode tot de gewenste synthese te komen. Feitelijk is het ijzeren
gordijn gecreëerd door de machten achter de
schermen. Europeanen zijn met WOI en WOII zodanig tegen elkaar uitgespeeld dat het ijzeren
gordijn zo lang kon blijven voortbestaan. Nu
wordt het met Poetin allemaal weer opgerakeld.
Met de komst van IS worden Islam en Christendom tegen elkaar uitgespeeld. In veel landen
wordt doelbewust onrust en angst gecreëerd om
conflicten uit te lokken zodat er ogenschijnlijk legitimatie is om onder het mom van ‘vredesmissies’ een land binnen te vallen. Kijk je naar landen
waar deze strategie lijkt te zijn toegepast zoals
Irak en Mali, dan zijn het vaak landen die over een
schat aan grondstoffen beschikken. Regeringsleiders van deze landen die opkomen voor de
soevereiniteit en onafhankelijkheid van hun land
worden afgeschilderd als dictators en tirannen.
Eenmaal afgezet worden er presidenten geplaatst
die onder controle staan van de VS, VN en/of
NAVO. De nieuwe situatie is vaak erger dan ooit:
corporaties en de rijken worden rijker, arme mensen worden nog armer, er heerst honger en ziekte, de rijkdom wordt uit de grond gehaald, rivieren
vervuilen en ga zo maar door. Herkennen we dit
beeld? Zo willen we het toch niet? Toch doet ook
Nederland hier aan mee. We steunen dit systeem
door onze inzet van militairen en wapens in ‘vredesmissies’, door geld te beleggen in vervuilende
en ziekmakende corporaties die in deze landen
actief zijn. Is het vreemd dat er in veel landen een
afkeer heerst tegen Amerika en de Westerse wereld?

We moeten er dus voor waken dat we ons niet laten ophitsen door berichtgevingen in de media.
Houd er rekening mee dat het bij nieuwsvoorziening niet alleen gaat om wat je wèl te zien krijgt,
maar misschien nog wel meer om wat je nìèt te
zien krijgt.
Stel bijvoorbeeld, dat er in het geval van de ramp
met de MH17 sprake was van een valse vlag operatie? In de reguliere media wordt Poetin door velen als hoofdverantwoordelijke gezien, zeker na
de inlijving van de Krim. Maar wat zit hier werkelijk achter? Zou het kunnen zijn dat als er maar
genoeg mensen geloven dat Poetin een gevaar is
voor de veiligheid van West-Europa, dan de weg
open ligt om legaal te kunnen verantwoorden dat
er krachtig tegen Rusland opgetreden moet worden? Feitelijk zie je dit scenario ook terug in Syrië.
Na de gasaanvallen vonden de Verenigde Naties
dat ze voldoende bewijs in handen hadden om
een campagne te starten om het regime van Assad omver te werpen.

We blijven rondjes lopen: tijd om wakker te worden
Als we anno 2017 om ons heen kijken, zien we het
opnieuw gebeuren. We worden aan allerlei kanten
bang gemaakt: de terreurdreiging van IS, de Russen die zogenaamd op overnamepad zijn en dan
hebben we het nog niet eens gehad over het ‘gele gevaar’ van de opkomende economische
grootmacht China. Wat velen echter niet weten, is
dat er op dit moment een hele vloot Amerikaanse
onderzeeërs in de Chinese Zee ligt. Je kunt je terecht afvragen wie nu werkelijk wie bedreigt.
De angst voor aanvallen met atoomwapens laait
weer op door de heikele situatie in Noord- en
Zuid-Korea. We blijven rondjes lopen tot we wakker worden. Laten we met elkaar alert blijven en
er niet meer intrappen. Laten we ons niet laten
ophitsen om oorlogen te blijven voeren. Als wij
ons door angst laten tegen houden, hebben we
meer vertrouwen in het kwaad dan in het goddelijke.
Het is voor iedereen een puzzel om de waarheid
te vinden, maar ieder stukje dat je vindt, geeft
weer meer licht op een situatie. Om als

Kijk je verder, dan kom je meerdere bronnen tegen die ook een andere kant laten zien. Zo zou
Assad juist opkomen voor zijn volk en het land
niet wil uitleveren aan de macht van centrale wereldbanken en de machtselite die naar de totale
wereldmacht streeft. Zo heeft ook president Poetin sinds zijn aantreden er alles aan gedaan om
de tientallen miljarden dollars schulden af te betalen bij onder meer het aan de Rothschild’s gerelateerde IMF. Er zijn wat centrale banken betreft
nog maar een paar landen, die niet aan het handje lopen van de Rothschild bankiers. Het Rusland
van Poetin is daar één van, evenals Iran, Syrië ,
Cuba en Noord-Korea. Tot voor kort behoorden
Irak en Libië ook bij deze landen. We weten allemaal wat in die landen is gebeurd en hoe het er
nu voor staat. Is het er daadwerkelijk beter op
geworden?
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mens(heid) te kunnen evolueren en te groeien in
bewustzijn, is het van groot belang om aan de
ontwikkeling van zelfvertrouwen en eigenwaarde
te werken. Het is belangrijk voor ieder van ons om
niet alleen op zoek te gaan naar wie je waarlijk
bent, maar ook oog te blijven houden hoe alles
met alles verbonden is.
Inzicht in onze collectieve geschiedenis helpt om
te begrijpen waar we staan en wat er anders
moet. Hoe meer puzzelstukjes we van de realiteit
hebben en hoe beter we in staat zijn om de
shocks van nieuwe inzichten goed te verwerken,
des te steviger staan we in onze eigen kracht en
zijn we veel minder beïnvloedbaar door krachten
van buitenaf. Leugens houden de mens gevangen, de waarheid maakt haar vrij!

Dit verslag is slechts een samenvatting van de
vele onderwerpen die Janneke Monshouwer met
ons heeft gedeeld. Janneke Monshouwer is lid
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Het boek “Ander Nieuws” is het eerste deel van
een drieluik. Geïnteresseerden kunnen het boek
voor €29,50 bestellen via de website van Janneke
Monshouwer: www.andernieuws.eu. Het boek is
niet in de boekhandel of via Bol.com te koop, omdat de prijs dan €10,- duurder zou moeten worden wegens inkomsten van de (online) boekhandels.
De lezing werd aangevuld met zang door Nico
Contini (www.nicocontini.nl).

Jackeline

De Grote Transitie

Verslag van de themamiddag met Maurits Prins op zaterdag 13 mei 2017 in Zalencentrum Hingstman te
Zeijen..
Het was prachtig weer die zaterdagmiddag
13 mei; de vraag of er daardoor genoeg publieke
belangstelling zou zijn deze middag, beantwoordde Maurits als volgt: “Met dit verhaal gaat
de zon in jezelf schijnen en is het altijd mooi
weer.”

schepsels van de demiurg, engelen uit licht bestaan niet.
We zien veel afbeeldingen uit de oudheid waar
reptielmens-wezens als goden worden afgebeeld.
Bijvoorbeeld de Dagonpriesters met hun vissenbek-hoofddeksels, waar de katholieke mijters van
af stammen.

Toen Maurits in december in Brussel, Parijs en
Rome onderzoek deed voor zijn boek “Het bedrog van Rome”, bezocht hij het kasteel waar rituelen met kinderen werden gedaan.
Hij ontmoette een kardinaal met een sleutelpositie
in het Vaticaan. Maurits besloot daar dat hij het
volgende de wereld in wil brengen.
In het Vaticaan is een grote stalen ruimte waar
veel oudheden liggen opgeslagen, waaronder de
Sumerische kleitabletten, die onthullen dat onze
afkomst een goddelijke oorsprong heeft.
Onze oorsprong is Licht, daar moeten we ons
bewust van worden.

Atlantis was een cultuur waar harmonie en vrede
heersten. Deze cultuur is niet aan decadentie ten
onder gegaan, maar is vernietigd door de demiurg, omdat Atlas en Isis, de keizer en keizerin,
weigerden de demiurg te gehoorzamen. Ze werden gestraft met een watersnood.
De verlichte Jezus toonde de mensheid hun vrijheid en innerlijk licht om zichzelf te verlossen, ook
hij werd gedood.
Wij mensen zijn uit licht geboren, wij zijn vrij om te
kiezen. Onze stoffelijke jas is onvolmaakt en geschapen door de demiurg. Een entiteit is onstoffelijk, voor onze schepping werd ons voorgehouden
dat we in een lichaam meer zouden kunnen doen.
We werden verleid tot een aards paradijs.
Wie is de demiurg? Dat is Jahweh, Allah, de jaloerse god uit het oude testament. De reptiliaanse
handlangers liet hij vermengen met de eerste
vrouwen van de mensen. Het DNA-licht van de
mens werd daardoor vertroebeld.
We zien een plaatje van Mai Li Fay uit Bangkok en
7e-eeuwse beelden uit Mahabalipuram van reptielmensen. Hij heeft de mens tot slaaf gemaakt
en vergiftigd met materie, bezit, sentiment, sport,
gewoontes, patronen en seks. Mensen van het
licht zijn Ghandi en Nelson Mandela.
De demiurg gebruikte de kerk van Rome en Constantijn de Grote om ons weg te houden bij ons
innerlijk licht. Het verstand werd superieur geacht, en God werd buiten ons geplaatst. Onder-

Bewustwording
De materie is geschapen door de demiurg, een
androgyn wezen, dat zelf ook een uitvloeisel is
van het Licht. Onze wereld is in onvolkomenheid
ontstaan, een afspiegeling van Licht, zonder licht
te zijn.
Aan de hand van afbeeldingen vertelt Maurits
over onze geschiedenis. Sophia, wat levenswijsheid betekent, is in feite lichtenergie, de oorsprong van alles, die de mens licht inblies na de
materiele schepping.
De schepper van materie wordt Lucifer; Enki;
Jahweh of God de Vader genoemd. Deze schiep
aarde, planeten, zon en dampkring, en reptielachtige wezens zonder empathie die zijn handlangers werden.
Lilith was de vrouw van Enki, uit haar ontstonden
de gevederde wezens die de kerk engelen heeft
genoemd. Deze machten en krachten zijn ook
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wijs, wetenschap en rationaliteit houden ons weg
bij ons innerlijk weten.
De kerk werd verstrooid en opgedeeld door Luther, Calvijn en Zwingli. De hele wereld wordt geleid door satanisten. De demiurg maakte gebruik
van Ignatius van Loyola die in 1534 het genootschap van de Jezuïeten oprichtte. De mensen
moesten alle kanten op behalve naar zichzelf. De
Venezolaan Arturo Sosa is nu de “zwarte paus”.
De grondleggers van de “Illuminatie”, de dertien
rijkste families van de aarde, zijn Adam Weishaupt en M.A. Rothschild. Ze richtten op 1 mei
1776 een groep op met elf andere invloedrijke
vrienden, met als doel een wereldorde en een
despoot. De vijf zonen van M.A. Rothschild hebben nu bijna alle banken in handen. De zionisten
uit de Kaukasus zijn hierbij betrokken evenals de
Vrijmetselaars. Ze vermengden zich met de adel
en de koninklijke families. Ze bezitten de multinationals: de Rockefellers de olie; de Rothschilds de
banken; Asfor het onroerend goed; Du Pont de
chemie; Disney het amusement; Mc.Donald hamburgers; Reynold tabak; Krupp de oorlogsindustrie; Onassis de rederij; Kennedy de politiek;
Bush de drugsoorlog. Via deze families is er een
netwerk voor het beheersen van de wereld. Ze
zijn allen lid van Skull en Bones en initiëren de
oorlogen in de wereld, het zijn mensen zonder
geweten.
Uit dit netwerk is de Geneefse Conventie ontstaan
evenals de VN en de Bilderberggroep. De 24 protocollen van Zion, hun leidraad, zijn te vinden op
internet, daarin staat onder andere: “De mens
moet verslaafd zijn aan materie en geweld, zodat
ze geen vrijheid hebben.” De mensheid moet op
rationeel gebied worden ontwikkeld, zodat ze
zichzelf kwijtraken d.m.v. onderwijs.
Chaos, uitbuiting, hongersnood en verwarring
moeten de mensheid decimeren. Het eten van
vlees moet bevorderd worden om het bewustzijn
te verlagen.
Dit alles komt voort uit de demiurg die de mensheid onbewust wil houden.
Maurits waarschuwt ook tegen waarzeggerij en
channeling, dit is ook een manier om je bij je innerlijk weten vandaan te houden.

het voorgevallene te spreken. Het dagboek is na
zijn dood gedrukt en het verhaalt over zijn tocht
in de aarde.
Boven de Zuidpool vielen de instrumenten uit, en
werden ze naar beneden gezogen, door aliëns
werden ze begeleid naar een kristallen stad met
een speciale sfeer. Er wordt hem verteld dat na
de atoombommen op Nagasaki er een inspectie
is geweest door deze wezens, en Byrd wordt verzocht zijn leiders te waarschuwen voor het gebruik van atoomwapens.
We zien een afbeelding van een Siberische
trommel met een holle aarde.
Saint-Yves d´Alveydre (1842-1909) schreef over
deze “Agartha” wereld en moest alles vernietigen,
twee exemplaren zijn bewaard gebleven.
De heersers van deze wereld zijn zieke geesten
die met pedofiele netwerken en satanische rituelen het licht van deze kinderen stelen. Het Vaticaan spant samen met de elite om jonge meisjes
te misbruiken.
Paus Benedictus heeft als bisschop en kardinaal
vele meisjes misbruikt, jaarlijks verdwijnen er miljoenen kinderen, die worden gebruikt voor satanische praktijken. Deze satanisten haten het leven, misgunnen mensen die het licht in zich dragen, het leven.
Wij zijn vele malen sterker, het enige antwoord is
liefde. Het heeft geen zin om boos te worden.
Loslaten en onthechten en je richten op het licht
is de boodschap. De ineenstorting is heel nabij.
De meest kwalijke zaken die de demiurg gebruikt
zijn: onderwijs, chemie, orgaandonatie, transhumanisme, klonen van mens en dier, IVF, chippen van mens en dier.
Er is een vraag hoe we de engelen die door de
duisternis geschapen zijn, kunnen onderscheiden
van echte lichtwezens. Maurits antwoordt hierop
dat het echte licht vele malen sterker is en dat we
met het hart kunnen onderscheiden. Als voorbeeld geeft hij de ervaring van de prachtige natuur, maar de natuur in een BDE (bijna-doodervaring) is vele malen mooier.
Het licht van deze geschapen wereld is een afspiegeling van het grootse Licht van ons thuis. Wij
zijn al licht, we kunnen ons dat bewust gaan worden door het te doorleven.
De uitvoerders van de demiurg (de Illuminatie)
hebben geen mededogen en ze weten niet dat ze
hun eigen wereld laten instorten. Ze zijn ook
slachtoffer, maar er zijn anderen die het zich bewust zijn.

We zien een afbeelding van een buitenaards wezen met neusgaten. Deze wezens wonen in de
aarde, ze hebben neusgaten omdat ze in onze
dampkring leven.
De beide polen zijn toegangswegen naar het binnenste van de aarde, daarboven mag dan ook
niet gevlogen worden. Het gedeelte van de stille
oceaan wordt als ‘niet interessant’ nauwelijks
weergegeven.
De nazi´s hadden op Antartica steden ontwikkeld,
“Neuschwabenland.” De Amerikanen zijn nu eigenaar. De aarde is hol van binnen, er is een wereld in een wereld.
R.E. Byrd (1888-1957) leidde een expeditie, als
generaal, op de Noordpool, hij heeft een dagboek
bij gehouden. Het Pentagon verbood hem over

Ontdekkingsreis
We doen een meditatiereis en visualiseren de wereld van liefde en licht, waar we deel van uitmaken, want we zijn licht.
Zelfrealisatie en bevrijding.
We leven in een matrix die onze tweede huid lijkt
te zijn geworden. Maar wij zijn vrij. Wij mogen kie9

zen. We twijfelen door ons verstand, de ratio is
het wapen van de demiurg.
We zijn vatbaar als we verslaafd zijn, als we automatisch leven, we worden zo bezig gehouden
om te voorkomen dat we naar binnen keren. Ons
verstand mag zijn eigen plaats weten, het denken
zou macht zijn, werd ons geleerd.
In ons brein zitten de hypofyse en de epifyse, de
ene is nodig voor het hormonale stelsel, de andere is de verbinding met de geestelijke wereld. Met
de epifyse kun je zelfs uitzenden, je kunt contact
maken met anderen. Denken is een actief proces,
intuïtie is een inval die binnen komt als het brein
is stilgelegd.
We gaan dit oefenen, we laten gedachten komen,
we gaan er niet actief op in, we nemen ze waar.
Maurits stelt voor om deze oefening dagelijks te
doen, zodat het denken stopt en het waarnemen
begint. We kunnen ons brein en de materie zien
als gebruiksvoorwerpen, zonder er aan verkleefd
te zijn. Het sentiment is het moeilijkst los te laten,
het betreft vaak onze kinderen en kleinkinderen.
Laat ons leren van de dierenwereld, ze voeden
hun jongen op en laten ze los, dan gaan ze hun
eigen pad met hun eigen verantwoordelijkheden.

Maar wat gebeurt er als we iets lezen of zien? We
zijn geconditioneerd om meteen in ons denken te
gaan zitten, het alfa-systeem komt niet aan de orde.
Professor Gilles Quispel, de vertaler van o.a. het
Koptische Thomasevangelie uit de Dode Zeerollen, zei dat de gnosis een nieuwe dimensie aan
het bestaan van inzichten geeft. Het levenskarma
moest eerst opstarten om te kunnen ontwaken.
Als ziel blijf je bij de aarde, tenzij je de Archonten,
de wachters van de 7 sferen kunt passeren. We
moeten al het gif van de Archonten kwijt zien te
raken, door al onze pijn en verdriet te verwerken.
Dit zijn allemaal leerwegen om te groeien, om een
rijker mens te worden. Materie schept pijn, maar
licht schept vreugde.
Naar aanleiding van vragen van aanwezigen,
komt het volgende aan de orde:
Reïncarnatie is bewust uit de geschriften weggelaten, maar verschillende levens zijn nodig voor
het leerproces. Wilt u bewijs, dan vindt u dat in
uzelf, daar vind u alle kennis die u nodig heeft. In
het onderwijs konden/kunnen kinderen zich niet
zelf ontwikkelen vanuit hun gevoel, anders waren
ze nu bewust geweest. Als voorbeeld hoe het onderwijs weer door het pedofiele systeem wordt
geïndoctrineerd, geeft Maurits aan hoe met de
lesstof “Lentekriebels” de kinderen op scholen
met kunstpenissen en -vagina´s worden opgezadeld en worden gepushed om elkaar te bevoelen.
Dit resulteert ook weer in hele positieve reacties
vanuit het onderwijs, en zelfs nieuwe schoolsystemen.

Gedachten als: “Ik had toch wel anders...” kunnen
we loslaten. Liefde is het hoogste goed, Gandhi
en Jezus hebben er veel over gesproken.
Maurits dicht:
“Liefde is onbaatzuchtig,
verstaanbaar en humaan...
een blik heel luchtig,
hier zwijgt het verstand voortaan...”

Over sentimentele liefde en het verbreken van
banden zegt Jezus, ik kom niet alleen de liefde
prediken, ik breng ook het zwaard, daar waar anderen u in de weg staan. Soms moet je loslaten
ten behoeve van je eigen ontwikkeling, ieder is
zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwaken.

Alles wat tegen de liefde is, kunnen we loslaten,
anders blijven we als ziel bij de aarde en worden
we weer geboren om alle min-eigenschappen los
te laten en als baby weer te schreeuwen om eten.
Bevrijding is je ontdoen van jassen, opgelegde
doctrines, opvoeding en gewoontes. Onze taak is
om alles te verwerken en om te zetten in liefde.
Gewoontes en patronen hebben te maken met
verslavingen en zo heeft de demiurg grip op ons.
Wijs niet naar anderen, ruim het op in jezelf. Hoe
meer je er aan werkt, hoe liefdevoller je in het leven staat. Op den duur ontdek je, dat je zelfs je
grootste vijand kunt liefhebben. Liefde bevrijdt;
omringt en omarmt en is het krachtigste wapen
tegen de duisternis.
Door “gnosis”, dat is “kennen”, gaan we zien wie
we werkelijk zijn; we zijn niet alleen maar 3dimensionale wezens. Sommigen zien ons etherische lichaam, onze aura, maar ook dat behoort
tot de materie.
“Het Zijn”, de pneuma is de geestelijke dimensie,
het instrument om tot bewustzijn te komen.
We zijn verbonden met het Al, daaruit bestaat onze persoonlijke bewustwording, het is een universeel ontwaken. Gnosis leert ons de samenhang te
zien tussen alles, en doet ons beseffen dat we uit
het Licht zijn gekomen. Wat we hebben geleerd in
verschillende levens, wordt opgebouwd en in ons
binnenste opgeslagen.

Maurits ontdekte tijdens zijn onderzoek, dat hij
deed voor het boek ”Het bedrog van Rome”, dat
zijn vermoedens wáár bleken te zijn. Hij besloot
dit de wereld in te brengen, dit te doorleven, en
het leven voor te leven, in plaats van te prediken.
Hij leeft zonder aan de materie verkleefd te zijn.
Op de vraag wat er mis is met deze schitterende
planeet aarde, antwoordt hij dat wij lichtwezens
zijn en niet behoren bij de aarde. Hij licht het verschil tussen ons licht-DNA en ons fysieke DNA
nog toe, en zegt dat de wetenschap er alles aan
doet om ons bij ons diepe innerlijke licht weg te
houden.
Er wordt een spraakverwarring opgelost over engelen, die door de kerkvaders in de eerste eeuwen worden genoemd, en de energieën die mensen voelen met hun hart en dat dan een engel
noemen.
Wij zijn allemaal lichtwezens en er zijn lichtwezens die worden vastgehouden door de duisternis ook in andere dimensies en sommigen hebben een stofjas aan. Je moet je eigen persoonlijke
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pad lopen ook al zijn we een deel van het grote
licht. De duisternis kan licht produceren, maar is
niet het oorspronkelijke licht, dat herken je met je
hart.

uit de duisternis. Hoe meer we in onze eigen
kracht gaan staan, des te meer licht er door ons
heen kan gaan schijnen. In essentie zijn we lichtwezens. Hoe groter het licht wat wij uitstralen, des
te zwakker de duisternis operationeel naar voren
kan komen. Wees eerlijk en maak jezelf transparant. Trek die ego-jassen uit en wordt nederig en
volgzaam in het goede. Heb respect voor elkaar.
Alles mag zichtbaar zijn. Iedereen is gelijk. Heb
elkaar lief vanuit het hart, niet vanuit iets anders.
Hoe meer mensen dit aangaan, hoe groter ieders
persoonlijke overwinning zal zijn.
Durf jezelf eens weg te cijferen, durf eens afhankelijk te zijn, durf in overgave te leven, durf je
eens over te geven aan de liefde van je eigen
hart. Durf in je eigen kracht te gaan staan: dan
behaal je de grootste triomf die maar denkbaar is!
‘Luctor et Emergo’: ‘Ik worstel en kom boven’. Dit
staat in het wapen van de Zeeuwen. Deze mentaliteit zul je nodig hebben om als lichtstrijder door
de transitie heen te gaan op weg naar het licht.
Een lichtstrijder heeft dat als doel voor ogen en
houdt dit ook vast totdat hij de overwinning behaald heeft. Wanneer je het innerlijke vuur in jezelf opport en aanwakkert, krijg je vleugels en
word je gedragen door een sterke energie die
niet meer te beteugelen valt. Je bent op dat moment een ‘warrior of light’, een strijder van het
licht geworden. Niet vanuit spierballen, maar vanuit geestkracht.
Wanneer wij, omringd door het zuivere licht, in
onze volledige kracht staan, overwinnen we de
satanische krachten die ook in en om ons heen
werkzaam zijn. Door zo je leven in te richten,
neem je deel aan de grote strijd die gaande is en
ondersteun je de lichtwereld. “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is een terechte uitspraak, die
op deze wijze volledig tot zijn recht kan komen.

Persoonlijke overwinning en medestrijder in het
Licht
Om problemen of verslavingen te overwinnen heb
je wilskracht nodig: “Willen + doen = kunnen”. Het
proces van persoonlijke ontwikkeling gaan, maakt
dat je kunt rijpen tot een harmonieuze eenheid.
Gaandeweg word je steeds bewuster. Doordat je
pijnappelklier (epifyse) groeit, ga je niet alleen
zintuigelijk maar ook geestelijk steeds meer
waarnemen. Je ontdekt dat daar waar het cerebrale ophoudt het niet-denken en het waarnemen
begint. Iedereen in de wereld krijgt met de grote
transitie te maken. Iedereen zal moeten gaan beseffen dat alles op alle gebieden anders gaat
worden. De overheid en de media houden ons
wel voor, dat het economisch beter gaat, maar de
werkelijkheid laat heel iets anders zien.
“We hebben Griekenland goed geholpen” horen
we Dijsselbloem zeggen. Het is niet waar. Maurits
Prins heeft zelf drie jaar in Griekenland gewoond
en heeft nog steeds contact met mensen in Griekenland. Eén van hen heeft al drie keer een flink
stuk van zijn pensioen moeten inleveren. Het geld
wat naar Griekenland gaat, komt helemaal niet bij
de Grieken zelf terecht: het gaat rechtstreeks
naar de banken om de rente over het geleende
bedrag terug te kunnen betalen.
Armoede is er niet alleen bij de Grieken. Ook onze welvaart gaat behoorlijk inkrimpen. Er gaan
schulden optreden. Materieel en fysiek gaan we
het de komende jaren zeker niet gemakkelijk krijgen. Schrik daar niet van, want het belangrijkste
is, dat jij aanwezig bent. Het ware leven gaat om
hele andere dingen. We bevinden ons in een tijd
die veel kansen biedt voor bewustwording en innerlijke groei.
Wordt wakker! Geestelijk en gevoelsmatig zal het
voor de wakkere mens namelijk steeds beter
worden. Er ontstaat meer en meer saamhorigheid
omdat we samen de handen weer in elkaar gaan
slaan. Het egoïsme wat nu zijn hoogtij viert, zal
gaan verdwijnen. Het proces dat hieraan vooraf
gaat, zal voor velen zwaar zijn. Veel mensen kunnen en willen ook niet accepteren dat het op veel
gebieden minder wordt. Maar we zullen ons moeten aanpassen en langzamerhand gaan beseffen
dat verzet geen optie is. Toen verzet nog wel een
optie was, deden we het immers niet. We wilden
niet kijken, maar zaten voor de buis of op onze
mobiele telefoons en hielden ons bezig met zaken
die ons inhoudelijk en geestelijk helemaal niets te
bieden hadden. We hebben ons laten hypnotiseren door de media met al haar programma’s en
reclamespotjes. We wiegden ons zelf in slaap met
de woorden ‘Ach, het zal zo’n vaart wel niet lopen’.
Er is op dit moment een grote strijd gaande tussen de lichtwereld en krachten die afkomstig zijn

VRAGEN

U spreekt over pausen en de katholieke kerk. Hoe
denkt u over Paus Franciscus?
Paus Franciscus is een goed acteur. Hij heeft een
charme-offensief in het leven geroepen, mede
door ingeving van zijn baas: de generaal overste
van de Jezuïeten, de zwarte paus. Die zwarte
paus heeft achter de schermen alle macht en
fluistert de witte paus in wat hij moet doen. De
zwarte paus is de representant op aarde van de
demiurg.

De documenten waar u aan refereert om uw verhaal te onderbouwen, zijn documenten die door
mensen geschreven zijn. Mensen zijn feilbaar en
toch brengt u alles met zo’n grote stelligheid dat
ik me afvraag: twijfelt u wel eens aan uzelf?
Ik heb in mijn leven momenten van twijfel gekend,
maar over datgeen wat ik nu naar buiten breng,
twijfel ik niet meer. Het is mijn missie geworden
om dat, wat ik te weten ben gekomen, met anderen te delen. Ik pretendeer echter niet dat ik meer
weet of kan dan anderen. Over datgene waar ik
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nu over spreek, heb ik grondig onderzoek gedaan.

kun je er wat aan doen. Bewustwording, daar
gaat het om.

U liet een afbeelding zien van Swami Sri Yukteswar, kunt u iets meer over hem vertellen?

U heeft het over de persoonlijke ontwikkeling van
jezelf. Omvat dat alleen het vrij komen van verslavingen, of zijn er nog meer dingen?

Swami Sri Yukteswar leefde van 1855 tot 1936. Hij
overleed op 9 maart 1936, ik werd een paar dagen later op 14 maart geboren. Swami Sri Yukteswar is een hoge lichtentiteit en bij leven één
van de grote leermeesters in de Himalaya. Ik heb
Swami Sri Yukteswar als entiteit in mijn leven mogen ontmoeten. Ik wist toen nog helemaal niet dat
hij het was, daar kwam ik pas veel later achter.
Ik kreeg op een gegeven moment zomaar van iemand een ingelijste foto van Swami Sri Yukteswar
onder het mom van ‘deze hoort bij u’. Ik herkende
de foto meteen. Het was één van de meest bijzondere gebeurtenissen in mijn leven. Een portret
van hem hangt nog steeds in mijn werkkamer. Er
zijn mensen die veel meer van zijn geschiedenis
weten dan ik. Ik ervaar hem meer vanuit het licht,
vanuit de geestelijke wereld.

Op het moment dat u alles in licht en liefde om
kunt zetten, komt u overal vrij van. Dan hoeft het
ook niet meer benoemd te worden. U spoelt als
het ware uw eigen licht-DNA helemaal schoon.
Liefde is het hoogste goed, dat leert de historische Jezus ons al. Als je een manifestatie van
liefde en licht bent geworden en je alles en iedereen in je armen kan nemen, dan is er toch ook
niets meer in jou wat je het gevoel geeft om een
ander te benadelen of om jezelf op de voorgrond
te zetten?

Kunt u iets meer vertellen over een Anastasiadorp?
Anastasia is de naam van een hoogontwikkelde
vrouw die in Siberië leeft. Zij beschikt over het
weten en doet alles vanuit haar Zijn, leeft vanuit
haar innerlijk weten. De Russische zakenman
Vladimir Megre was na zijn ontmoeting met deze
vrouw zo diep onder de indruk dat hij haar levensverhaal en haar visie op het leven in boekvorm naar buiten heeft gebracht. Anastasia leeft
in volstrekte harmonie met haar omgeving, is
nooit naar school geweest, maar is niettemin op
de hoogte van zowel de gebeurtenissen in de wereld als de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasia heeft niet alleen een visie voor
de aarde en de mensheid, ze lééft die visie ook.
Het is een prachtige manier van leven en jezelf
ontwikkelen. Ik denk ook dat het de toekomst in
zich heeft, in die zin dat we inderdaad alles moeten loslaten, onthechten en weer vanuit vertrouwen en overgave moeten gaan leren leven. We
zullen dan gaan ervaren dat dingen moeiteloos
tot stand komen. Wij zijn scheppende wezens,
vanuit ons innerlijk kunnen wij creëren zolang we
de mind en het ego er maar buiten laten. Het is
werkelijk een prachtige filosofie.
In Rusland zijn er al Anastasiadorpen die uit vele
hectares land bestaan. Deze dorpen zijn volledig
zelfvoorzienend. Iedere familie heeft binnen het
dorp een stukje grond. Samen leven ze in harmonie met de aarde en met elkaar. Het is de collectiviteit waar we naar toe moeten, individueel kunnen we in de toekomst niet overleven.
Alhoewel de media meester is in het demoniseren
van Poetin, blijkt dat Poetin de ontwikkeling van
Anastasiadorpen in Rusland ondersteunt en bevordert. Deze kant van Poetin is bij velen onbekend.
In Nederland is in de gemeente Borger-Odoorn
het eerste stuk land vrijgegeven voor een Anastasiadorp. Het is een schitterende ontwikkeling
die laat zien dat de lichtkracht actief is. Meer weten over het Anastasiadorp Drenthe:
www.anastasiadorp.nl

Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat Maria is verschenen in Fatima. Er werden door haar
tien geheimen geopenbaard, waarvan de laatste
nog moet uitkomen. Weet u daar iets van?
Ik kan u vertellen dat die geheimen allemaal door
de katholieke kerk verzonnen zijn. De kinderen
die deze verschijning hebben gezien hebben een
lichtentiteit gezien. Dat geldt ook voor andere
verschijningen zoals die in Lourdes. De kerk in
Rome stond vooraan om te verkondigen dat het
Maria was, daarmee hadden ze opnieuw een instrument om mensen te misleiden en er geld aan
te verdienen. Kijk maar eens hoe Lourdes is verworden tot een enorm commercieel gebeuren. Ik
ben dan ook van mening dat het laatste geheim
waar u over spreekt niet bestaat en nooit bestaan
heeft. De kardinaal die ik in Rome sprak kon dit
aan mij bevestigen.

U spreekt over een strijder van het licht. Ik heb
moeite met het woord strijden. Ik spreek liever
van ‘omarm het licht en wordt een lichtwerker’.
Liefde betekent soms ook strijden. Als ik lief heb,
moet ik in bepaalde omstandigheden toch moeite
doen om die liefde naar buiten te brengen. Soms
moet je even de strijd met jezelf aangaan en over
je schaduw heen stappen om te kunnen zeggen:
“Ik heb jou lief.”

U noemt Mandela als voorbeeld van een groot
mens. Nu heb ik zelf het idee dat juist Mandela
ook door de Illuminatie naar voren is geschoven,
anders was hij toch al lang vermoord?
Dat ben ik met u eens, maar Mandela is ondanks,
of misschien kun je achteraf wel zeggen mede
dankzij alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven toch in zijn kracht blijven staan. De illuminatie
zijn een instrument van de duisternis. De duisternis zet alles in het werk om dingen te laten gebeuren en gedaan te krijgen. Wij zijn ook gebruikt. Maar op het moment dat je tot inzicht komt,

Ruth en Jackeline
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Parel
Niemand heeft de wijsheid in pacht.
De paus niet, Walsh niet, de Bhagwan niet.
Geloof niks van wat ik zeg, alleen omdat ik het zeg.
Zoek de waarheid in jezelf.
Je wéét het allemaal, je bent het alleen vergeten

Neale Donald Walsh

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

Spreker

Thema

5 sept.

Saskia Bosman.

De Pijnappelklier, jouw kosmische antenne.

Hans Stolp.

De islam vanuit het perspectief van het esoterisch christendom.

Zo 22 okt.
14:00-16:30

Abe van der Veen.

Het middeleeuwse verhaal van Parzival en de Graal.
Aansluitend lezing over de prachtige en diepzinnige
beeldspraak in de verhalen van de Heilige Graal.

7 nov,

Willem Glaudemans.

Het Zelf.

12 dec.

Bert Janssen.

Hyper-intuïtie – tracking – remote viewing.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

Donderdag!
5 okt.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

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

Spreker

Thema

20 sept.

Jan Pieter Schreur.

De 13 oerkrachten (deel 2).

Za 23 sept.
12:30-17:00

Jan Pieter Schreur.

4 okt.

Gabriela en Reint Gaastra.

Za 4 nov.
10:30-17:30

Saskia Bosman.

8 nov.

Mireille Mettes.

De MIR-methode en onze bijzondere vermogens.

22 nov.

Thea Terlouw.

De Heelkamers.

6 dec.

Oene Hofman.

Sleutels tot eenheidsbewustzijn.

Donderdag
21 dec.

Oene, Jenny en gasten.

Midwinterviering.

Workshop: Wijsheid vanuit de Friese Oerstam.

Reserveren verplicht, via de website.

Maria Magdalena en Jezus:
Hun leven, liefde, missie en hun heilige reizen naar
Egypte, Perzië, India en Brittannië.
Workshop: De Pijnappelklier, jouw kosmische antenne.

Reserveren verplicht, via de website.

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

www.in-zicht.nl.

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

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

Spreker

Thema

Geen programma bekend.
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

6 sept.

Daan Akkerman.

Tarot en numerologie.

10 okt.

André Wierenga.

De mystieke Inwijdingsweg van de Mens.

14 nov.

Leo van der Wal.

Familieopstellingen in de Praktijk.

12 dec.

Thea Terlouw.

de Cyclus van Leven en Dood.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website

