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Nieuwsbrief nr. 2, februari 2021 
 
 

Zielsverhalen 

De natuur als inspiratiebron 
 

Het nieuwe jaar is een boek zonder woorden, met lege bladzijden die je mag vullen met jouw dromen en 
wensen. Wat wil je zaaien, wat wil je ervaren en leren en hoe wil je jezelf neerzetten dit jaar? 

 

Je ideeën zijn uitingen van je ziel. Misschien heb je behoefte ze te delen of in elk geval te bewaren. Een 
schrift met een mooi kaft, een pen of een potlood, is al wat je nodig hebt om je zielsuitingen op te slaan. 

Zoek een rustige plek buiten, in de natuur of in je tuin en sla een warme deken om tegen de kou. 
 

Kijk om je heen. Verbind je met de levende natuur, met de wereld van wezens en energieën om je heen. 

Kijk met aandacht naar het silhouet van de kale bomen en zie wat de kou van de winter doet met het 
landschap. 

 
Keer dan naar binnen, kijk in jezelf. Sluit je ogen en luister naar wat zich daar roert. Wat wil deze winter-

se dag verteld worden, welke woorden komen uit jouw ziel naar boven? 
 

Schrijf zonder terughoudendheid de woorden die in je opkomen op het papier. Het is veilig, het is voor 

jou alleen. 
Durf naar jezelf te kijken, durf kwetsbaar te zijn en open. Laat oordelen en meningen los en stel je open 

voor wat er achter al die gedachten verschijnt. 
 

Kijk, luister, voel, schrijf en verwonder. Blijf in contact met de natuur om je heen. Doe dit als het kan elke 

dag. En anders toch in ieder geval zo vaak mogelijk. 
 

Benodigdheden: schrift; pen of potlood; warme deken. 
 

Uit: Natuurlijk Geïnspireerd Scheurkalender 
©Ity Busstra-Te Velde 

 

 

 

Verlaag je trilling, een ander perspectief 
In extreme omstandigheden toch stevig en gegrond in het leven staan: hoe doe je dat? 

Lezing door Maarten Oversier op woensdag 10 februari 2021 van 19.30-22.00 uur, via Zoom. 

Let op: voor deze lezing is reserveren noodzakelijk! 

 

In deze tijd van extreme veranderingen, dreigen-

de omstandigheden, voor de insiders en goed ge-
informeerden een tijd waarin er een eindtijdspel 

gespeeld wordt door controlerende machtssys-

temen om ons gevangen te houden in een sfeer 

van angst, is het altijd goed een ander geluid te 
horen. 
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Het geluid dat ik graag wil laten horen, komt voort 
uit de verhalen van vele duizenden cliënten uit 

mijn reïncarnatie-therapeutische praktijk, die ver-
tellen over hun diepere ervaringen. De verbinding 

met onze voorouders staat hierin steeds centraal, 

want zij werden veelal beïnvloed door omstan-
digheden die in hun tijdsbeeld eveneens giganti-

sche angstscenario’s voorbrachten. Denk hierbij 
aan de kerk en de oorlog. 

Zoals menigeen gelooft dat het coronavirus wer-

kelijk zo gevaarlijk is als het ons wordt voorge-
houden, en dat we ons aan talloze extreme maat-

regelen hebben te houden om er niet aan ten 
prooi te vallen, zo geloofden vaders en moeders, 

opa’s en oma’s werkelijk dat zij in de hel terecht 
kwamen indien zij zich niet aan de voorschriften 

hielden. 

 
En zo zal ons nageslacht in de toekomst terug kij-

ken op ons, hun (voor)ouders, met de vraag “Hoe 
gingen zij eigenlijk om met de ingebrachte coro-

na-paniek-omstandigheden?” 

 
Veel mensen proberen angstvallig hun trilling te 

verhogen om niet kopje onder te gaan. De indoc-
trinaties en angstgolven die via de mainstream 

media op ons afgevuurd worden, spreken duide-
lijke taal! Ik leg graag uit waarom het wellicht be-

ter is je trilling te verlagen zodat je jezelf weer in 

verbinding kunt stellen met delen van jezelf die je 
ooit eens kwijtraakte. Het je opnieuw in verbin-

ding stellen met deze vergeten stukken in jezelf 
maakt je sterker en completer. 

Er is wat moed voor nodig, maar vooral een ander 
besef. Door een grotere innerlijke connectie, raak 

je steviger en meer gegrond, meer vanuit je basis. 
Een goede positie in deze uitdagende tijd. 

 

Maarten Oversier is reïncar-
natietherapeut en sjamaan. 

Hij heeft diverse leraren ge-
had, waaronder stamoudsten 

en medicijnmannen uit de 

Noord Amerikaanse en Ca-
nadese Indiaanse bevolking. 

 
Zie ook de website van Maarten Oversier: 

www.maartenoversier.nl. 
 

Omdat we nog niet bij elkaar mogen komen op 

onze vertrouwde plek, wordt dit een zoom-lezing 

via internet. De kosten van deelname zijn € 8,-. Als 

u mee wilt doen aan deze zoom-lezing dient u 
zich van te voren aan te melden en te betalen; dat 

kan uiterlijk op 9 februari 2021 via onze website 
www.innerlijk-besef.nl. 

Op de pagina van deze lezing staan weblinks 

naar het reserveringssysteem. U komt dan op een 
nieuwe pagina terecht met een kalender. Bij 

10 februari staat ook de tijd: 19.30-22.00 uur. 
Wanneer u op die tijd klikt (op de cijfers dus), 

opent er een aanmeldingsformulier dat u kunt 
invullen en verzenden. U kunt daar betalen via 

iDeal. U ontvangt daarna een bevestigingsmail.

 

 
 

Bewustzijnsevolutie in het Aquariustijdperk 
Verslag van de lezing door Mies Kloos op dinsdag 12 januari 2021 via Zoom. 
 

We leven in een bijzondere tijd. Nog niet eerder 
was er een coronacrisis. Nog nooit eerder leefden 

we wereldwijd in zulke beperkende maatregelen 
wegens een ziekte die minder slachtoffers maakt 

dan griep. Er moet dus iets aan de hand zijn. Mies 

gaat aan de hand van de Mayakalender daar licht 
op proberen te werpen. 

Het doelbewuste universum 
Er zijn 18 Mayakalenders. De Tzolkin, geeft de uit-

leg van de dag waarop je geboren bent, elke dag, 
zelfs elk uur, heeft een eigen energie. 

Mies behandelt nu de Thunkalender, het Schep-

pingsverhaal, zeg maar vanaf the Big Bang tot 
aan Nu. Het gaat over onze bewustzijnsontwikke-

ling. De bijbel spreekt van een scheppingsverhaal 
in zeven dagen, de Mayakalender heeft het ook 

over zeven dagen, maar ook zes nachten en 9 ni-

veaus. Dus 9x 7 plus 6 stappen van het oerbegin 
tot nu, geeft 117 stappen. Er vindt pas een kwan-

tumsprong plaats als de 7e dag een tijdje aan de 
gang is. Het volgende niveau ontstaat door deze 

kwantumsprong en gaat 20x zo snel. 7 Dagen en 

6 nachten zijn 13 stukken. 1/13 is groter dan 1/20. 
Dus elk volgende niveau valt helemaal binnen de 

7e dag. En al die tijdperken eindigen op dezelfde 
dag, namelijk: 28-10-2011 volgens Carl Johan 

Calleman. 
 

Wat was het doel van het Universele bewustzijn? 

https://www.maartenoversier.nl/
https://www.innerlijk-besef.nl/
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In “Christus keert terug”, staat te lezen dat God 
zichzelf wilde leren ervaren. Mies vergelijkt het 

met de menselijke ervaring, dat we over van alles 
kunnen dromen, maar of het werkelijk werkt, ont-

dekken we pas door het te ervaren. De fysieke 

ervaring is de toets van wat eerst is bedacht. 
 

Hoe kon het Universum of God zichzelf gaan er-
varen? Door zich in miljarden stukjes op te split-

sen. Een van die stukjes ben jij. Het zich uiteen 

zetten van die miljarden stukjes met elkaar, met 
andere gezichtspunten, andere ontwikkelingsni-

veaus, geeft bewustzijn. Het is de procedure 
waarin het universum toewerkt naar het ervaren 

van zichzelf, zijn eigen vreugde, creativiteit, geni-
aliteit en bewustzijnsgroei. 

 

Wereldwijd is 21-12-2012 bekend als de grote 
dag van het aflopen van de Mayakalender. Maar 

alle 9 tijdperken eindigden op 28-10-2011. Wat is 
de betekenis van deze twee data? Van de Inka-

indianen leerde Mies dat na 28-10-2011 er nog 

een restverwerking moest plaatsvinden, een tran-
sitie: 29 oktober werkte uit van 1 november tot en 

met 21 december 2011, 30 oktober van 21 de-
cember tot 21 juni 2012 en 31 oktober van 21 juni 

tot en met 21 december 2012, toen was alles uit-
gewerkt. 

 

Het Hamers Kompas en de Mayakalender 
In den beginne was het Woord, wij zijn naar het 

evenbeeld van God geschapen. Niet ons lichaam 
maar onze talenten. We zijn mede-creatoren. We 

verhouden ons als een kaarsvlam tot de zon. Als 

we een intentie uitspreken, gaat het universum 
aan de gang om deze te creëren. Als we de inten-

tie manifesteren komen we erachter of, wat we 
voor ogen hadden, wel zo fijn is. 

   Hamers Kompas 
 

Dr. Hamer vond in de evolutie de verklaring van 
de biologische wetten. 

Aan de hand van het Hamers Kompas van de Bio-
logische Wetten licht Mies de verschillende stadia 

van de piramide uit het plaatje op blz. 2 toe. De 
visie vanuit deze natuurwetten geeft een ander 

beeld over ziekte en gezondheid en loopt mee in 
de creatiegedachte van de Maya Thunkalender. 

 
Alles begint met een wens, een woord, een ver-

langen. 

Het idee dat we hebben, gaat zich voorbereiden. 
In de kwantumfysica heeft men ontdekt dat ge-

dachten uit het niets, materie formeren. Gedach-
ten vormen een elektromagnetisch veld dat mate-

rie gaat aantrekken. 

 
1. In het Hamers Kompas is het eerste stadium de 
inslag, dat wat ons (onbewust) verontrust, angstig 
maakt, bijvoorbeeld: “Ik krijg corona, ik ga dood”. 

Na die inslag is er een periode, waar wel iets 
gaande is, maar nog niets is zichtbaar. Er zou al 

of niet iets van kunnen komen. In geval van het 

bouwen van een huis, is dit de tijd waarin je plan-
nen maakt en informatie verzamelt, de grond, een 

architect, de financiën. De voorbereiding moet 
goed gebeuren, anders zakt straks je huis in el-

kaar. Dit komt overeen met de eerste vier fasen 

van de piramide, de biologische evolutie. 
 

2. In de volgende fase, de manifestatie, vertonen 
we de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld astma, 

die in deze visie juist het herstel van de vorige fa-
se inhoudt. In geval van het huis bouwen, gaat de 

eerste spade in de grond, de grond is omge-

woeld, bouwers lopen rond, materialen liggen 
klaar om te worden verwerkt, dat alles is zicht-

baar, het is nog chaos. Hier gaat het in de pirami-
de over de mentale evolutie. 

 

3. Dan laat het kompas een sterke piek zien. Het 
huis wordt opgeleverd, je krijgt de sleutel, alles 

wordt behangen, geschilderd, gepoetst en inge-
richt. In geval van het ziekteproces kun je ook 

zeggen dat het lichaam gepoetst wordt, een in-
tensieve korte tijd, waarin het vocht wordt uitge-

dreven. De bloeiperiode in de crisis, de piek. 

 
4. In de volgende fase wordt het huis in bezit ge-

nomen. We leven erin en dan gaan we ontdekken 
hoe onze plannen in de praktijk uitpakken en wat 

we een volgende keer anders zouden doen. In 

het ziekteverloop komt in deze fase ook de rust-
periode, bijkomen en verwerken van de beleefde 

ervaring. 
 

Het scheppingsverhaal  
Het begint zo’n 1,4 miljard jaar geleden. De eerste 

vier cycli in de Mayakalender gaan over de biolo-

gische evolutie van materie naar levende cellen, 
naar een samenwerkingsverband van cellen, naar 

rechtop lopen, en het hersenvolume wordt zo 
aangepast dat het creatieve en analytische ver-

mogen van het universum daar ook een plaatsje 

krijgt. 
De 7 dagen kun je je voorstellen als de vernieu-

wingsfase, de 6 nachten als de toepassings-, ma-
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nifestatie- en uitbreidings-fase en weer een nieu-
we voorbereiding. 

 
De 5e dag is erg belangrijk, deze is het toppunt 

van creatie in elk niveau. Het is de manifestatie, 

de piek in het Hamers Kompas. In deze fase is 
ons zonnestelsel ontstaan. 

Maar daarna komt de verwelking, het heeft zijn 
nut gehad (nacht 5) en in dag 6, nacht 6 en dag 7 

vervolmaakt de periode zich en maakt zich klaar 

voor de transformatie = kwantumsprong. 
 

Mies vertelt dat de invloed van het kosmische 
licht van invloed is op de verschillende ontwikke-

lingsstadia. Eencelligen komen tot leven, er ont-
staan organellen in een cel, bijvoorbeeld mito-

chondriën. Deze zijn zich op rudimentair niveau 

bewust van veranderingen in de omgeving. 
Er moet bewustzijn, een idee, zijn voor er materie 

kan zijn. Er moet een elektromagnetisch veld zijn, 
anders is er geen samenhang van materie moge-

lijk. De cellen zijn voor het eerst levend: ze kun-

nen verandering ervaren en hier op inspelen. 
 

Meercellige organismen met een lijf ontstaan, 
links en rechts is verschillend, dualiteit. In een-

volgende periode is de kosmische verbinding mi-
nimaal. In deze periode ontstaan de zoogdieren 

op vier benen. Dan gaan ze rechtop lopen om op-

timaal van het licht gebruik te kunnen maken. 
Meercellige wezens die rechtop gaan lopen. Ze 

leven in het Nu volgens stimulus > response. Ze 
reageren op de omgeving. Een aap kan rechtop 

lopen en gaat gereedschappen gebruiken. Een 

aap kan leren, kan voorwerpen als gereedschap 
gebruiken, maar kan geen gereedschappen cre-

eren. 
In de volgende stap ontstaat de mens. De herse-

nen gaan zich zo ontwikkelen dat het creatieve en 
analytische vermogen van het universum op indi-

vidueel niveau een plekje krijgt als evenbeeld van 

God. 
 

De 9 verschillende cycli van 7 dagen en 6 nach-
ten 
Van de eerste dagen is niet bekend wat werd 

ontwikkeld. 
 

De evolutie van leven in de cellulaire onderwereld 
Dag/Nacht Miljard jaar geleden Ontwikkeling 

Dag 1 16,4  The Big Bang; Ontstaan van de Melkweg 
Dag 2 13,9   
Dag 3 11,3  
Dag 4 8,8   
Dag 5 6,3 Formatie sterrensystemen en planeten, zoals aarde 
Nacht 5 5,0 Meteorietbombardementen, hierdoor kwam water op aarde. 
Dag 6 3,78 Prokaryotische cellen (zonder kern); 
  Eerste levende zuurstofarme (anaerobe) cellen 
Nacht 6 2,5 Onwaarschijnlijke onweersbuien, zuurstofcellen zijn ontstaan 
Dag 7 1,26 Kwantumsprong. Aerobe (zuurstofrijke) cellen; de ontwikke-

ling van meercellige organismen. 

Het volgende niveau gaat 20x zo snel en vindt 

geheel plaats binnen de vorige stap. Dit is be-
gonnen 820 miljoen jaar geleden. Een dag en een 

nacht duren ieder 63,1 miljoen jaar. Er ontstaan 
bilaterale organismen. 

 

Op de vijfde dag vond de sprong in de evolutie 

plaats: verplaatsing van in waterlevende cellen 
naar leven op het land. Hiervoor waren veel meer 

functies en structuren voor het organisme nodig: 
botten, spieren en gewrichten. 

De tweede stap van zeven dagen 
Dag/Nacht Miljoen jaar geleden Klasse van Organisme 

Dag 1 820,3 Eerste clusters van cellen 
Dag 2 694,1 Eukaryotische zeediertjes 
Dag 3 567,9 Eerste kraakbeenskeletten 
Dag 4 441,7 Vissen 

Nacht 4 378,6 Reptielen, Protogymnosperms 
Dag 5 315,5 (Grote) reptielen 

Nacht 5 252,4 Gymnosperms* 
Dag 6 189,3 Zoogdieren zonder placenta 

Nacht 6 126,2 Angiosperms 
Dag 7 63,1 Zoogdieren met placenta 

* gymnosperms: zaadvormende planten zonder tot vrucht uit te groeien, voedsel voor zoogdieren 

zonder placenta. 
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In 2005 is er wetenschappelijk onderzoek naar 
periodiciteit van het ontstaan van nieuwe orga-

nismen uitgevoerd op 18 000 fossielen. Hieruit is  
gebleken dat elke 62 à 63 miljoen jaar er een gro-

te golf van nieuwe soorten in de ontwikkeling 

heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek ondersteunt 
de Mayakalender: het dag-nachtritme van de Ma-

yakalender van deze cyclus is 63,1 miljoen jaar. 
 

Het derde niveau: zoogdieren met placenta 

De start is 41 miljoen jaar geleden. De dag en de 
nacht duren ieder 3,1 miljoen jaar. Nu gaan de 

zoogdieren zich oprichten, een verbinding tussen 
aarde en hemel manifesteren. Daarna kan de stap 

naar de volgende cyclus gezet worden. De ont-
wikkelingssprong in de vijfde nacht: angiosperms 

is voedsel voor zoogdieren met een placenta. 

Het hoogste niveau, op de zevende dag, is het 
zoogdier met placenta. De aap kan wel leren, 

staat in connectie met en reageert op zijn omge-
ving, maar kan niet zelf creatief ontwikkelen. 

 

Het vierde niveau: het ontstaan van de mens 
Deze ontwikkeling is 2 miljoen jaar geleden be-

gonnen en een dag en een nacht duren ieder nog 
150.000 jaar. Er is toename van hersenvermogen 

en ontwikkeling van creatieve en analytische 
vermogens. Op dag 5 van dit niveau wordt het 

vuur uitgevonden. 

Het hoogste bewustzijn van dit niveau is op dag 
7: de Homo Sapiens. Deze mens is in staat ge-

reedschappen te maken, om zijn omgeving mee 
te manipuleren en te controleren. 

 

Biologisch is alles nu in aanleg klaar voor de vier 
volgende cycli. We zijn ons nu van onszelf be-

wust. Nu krijgen we onze levenslessen om volle-
dig in evenbeeld van God geschapen te zijn. 

 
Met onze lichamen zijn we net als de dieren in het 

Nu. De lichamen zijn ontzettend wijs. Met onze 

creatieve en analytische vermogens kunnen we 
overal zijn en zijn we overal, behalve in het Nu, 

daardoor verliezen we het contact met het li-
chaam. 

Met het lichaam in het Nu en met onze creativiteit 
in het Nu, kunnen we leren via ons lichaam met 

ervaringen uit het verleden, om in de toekomst 
dingen anders te doen. Dit lijkt nu de opdracht. 

De volgende vier cycli vormen de mentale evolu-

tie, De manifestatieperiode uit het Hamers Kom-
pas. In deze cycli zien we een toenemende sa-

menwerking. Groepsvorming, families, clans. Uit-
eindelijk gaan we naties vormen en in de hele we-

reld samenwerken. Er ontstaat een toenemend 

groepsbewustzijn, besef van verantwoordelijkheid 
en inzicht in onszelf, een toenemend zelfbewust-

zijn. 
 

De 5de of regionale periode 
Deze begon zo’n 102.000 jaar geleden. 

Het eerste groepsbewustzijn was ontstaan, er 

was een volledig verbonden mensheid. In deze 
periode ontstond kunst: grotschilderingen, etc. 

In de zesde nacht verging Atlantis. Dit was al heel 
lang in gang gezet. De overgebleven bewoners 

zwierven uit naar Zuid-Amerika en Egypte en 

bouwden daar de piramiden. 
De hoogte stap in dit niveau op de 7de dag was 

de landbouw. Dit is de eerste specialisatie. 
Naar grote waarschijnlijkheid gaat het hier over 

een matriarchale periode. Intuïtief bezig, grote 
onderlinge verbinding. .Dit was een samenleving 

met een grote diversiteit in ontwikkeling. Aan de 

ene kant leefden er nog mensapen, aan de ande-
re kant priesters en priesteressen met een hoger 

bewustzijn. In de loop der tijd zijn deze bewust-
zijnsverschillen steeds kleiner geworden. 

 

Het Nationale niveau  
Deze begint 3115 jaar voor Christus. Over deze 

periode gaat de bijbel. Een dag en een nacht du-
ren ieder nog maar 394 jaar. 

Op de 5de dag ontstaat het christendom, ont-
staan er naties, centrale regelgeving en het mo-

notheïsme. Priesters die met de goden in verbin-

ding staan, waren de raadgevers, de afgevaar-
digden van God. Ze adviseerden o.a. de konin-

gen. Er was een patriarchale samenleving.

6e periode: het Nationale niveau 
Dag/Nacht Westen/Amerika Centraal Europa Oosten/Azië 
Dag 1  Sumeriiërs  
Dag 2  Abraham  
Dag 3  Moses Chinese en Vedische traditie 
Dag 4 Zapotec, Tzolkin Jesaja, Zoroaster, Pythagoras Lao Tzu, Boeddha, Confusius 
Dag 5 Quetzalcoatl Jezus, Paulus Boeddhisme in China 
Nacht 5   Islam 
Dag 6  Christendom, Kruistochten  
Nacht 6   Tweede golf van de Islam 
Dag 7  Uitbreiding christendom  

Op de 5de dag ontstaan de Maya’s in het westen, 

het christendom in Europa en Boeddhisme in 
China. In de 5e nacht ontstaat de Islam. 

Op de 6e dag zijn de kruistochten in de middel-

eeuwen. In de 6e nacht ontstaat de tweede golf 
van de Islam. 



6 
 

Op de zevende dag kennen we de moderne na-
ties. Het is een patriarchale tijd (wetenschap).Hier 

begint controle en macht, het mannelijk principe, 
post te vatten. 

Alle voorgaande periodes zijn constant actief. Tot 

28-10-2011. 
 

De wereld is ingedeeld in landen en we worden 
ons bewust dat we op een planeet leven. Klaar 

voor de volgende periode. 

 
Het zevende Planetaire niveau  

Deze periode begon in 1755. Een dag en een 
nacht duren ieder nog maar 19,7 jaren. In deze 

periode worden de moderne communicatiesys-
temen ontwikkeld. 

We worden ons bewust dat we deel uit maken 

van een planetair stelsel. Alles loopt nu via de ma-
terie, controle en macht nemen toe. Kerk, weten-

schap, politiek, alles gaat uit elkaar. “Ik geloof al-
leen wat ik zie”. Er is een dogmatische geloofs-

structuur. Macht en controle worden via religie 

uitgeoefend. De industriële revolutie vindt in deze 
cyclus plaats. 

 
Op de vijfde dag zien we een opleving van het 

wetenschappelijk gebied. Einstein komt met zijn 
relativiteitstheorie, verschillende artsen komen 

met indrukwekkende vondsten, maar alles wordt 

onderdrukt door de macht en controle. 
In de 5e nacht beleven we de tweede wereld oor-

log. Op de zevende dag, het hoogste niveau, 
vindt de uitvinding van het computernetwerk en 

internet plaats. Uitvindingen worden op verschil-

lende plaatsen in de wereld gedaan, de energie 
komt op verschillende plaatsen binnen. 

 
Het Galactische niveau  

Deze begint op 4 januari 1999. 
We worden ons bewust dat we deel uitmaken van 

een zonnestelsel. Een dag en een nacht duren elk 

nog maar een jaar. Elk jaar heeft een andere 
energie, dat is te merken aan de totaal verschil-

lende energieën van kinderen die nu in gezinnen 
worden geboren (‘Nieuwetijdskinderen’). 

In deze tijd zien we de IT revolutie, individuele 

wereldwijde communicatie ontstaat. 
De eerste impulsen van een matriarchale samen-

leving. De intuïtieve kant gaat open. Eind jaren 80 
zien we de alternatieve geneeswijzen, fascinatie 

voor oosterse religie en filosofie. 
 

Nachten zijn perioden van destructie, vernieti-

ging. In de Nationale periode zien we: de middel-
eeuwen (dark ages), de ondergang van het Ro-

meinse Rijk, het ontstaan van de Islam. In de Pla-
netaire periode zit de tweede wereldoorlog en de 

grote depressie. In de Galactische periode: de 

kredietcrisis 2008. 
 

Mies kijkt naar het Universele niveau in relatie tot 
de piek uit het Hamers Kompas. 

In deze cyclus, die begonnen is op 8 maart 2011, 
zijn we weer volledig verbonden met de kosmos. 

De ontwikkelingen gaan nu ontzettend snel. Heel 
veel mensen kunnen dit niet meer bijhouden. 

Wie zijn we en wat kunnen we? Dat is nu de uit-

daging. Telepathie, telekinese, we worden ons 
bewust van het Al. Individuele communicatie 

wordt mogelijk door de mobiel. We zien nu het 
gelijkwaardig worden van de patriarchale en ma-

triarchale energie. We gaan ons realiseren dat we 

deel uitmaken van ons zonnestelsel. 
 

Alle niveaus eindigen op dezelfde datum. De be-
wustzijnsontwikkeling is nu voltooid. Het schep-

pingsverhaal is compleet. We zijn volwaardige co-
scheppers geworden. Nu is het aan ons. Wat 

gaan wij als mensen doen met de vrije wil? 

 
Elke dag en elke nacht hebben een specifieke 
energie 
Tijdens de Nationale periode veranderde er niet 

veel tijdens een leven van 80 jaar. Tijdens de Pla-
netaire periode maakte een individu 2 dagen en 
nachten mee in het leven en zag in zijn/haar leven 

de wereld veranderen. De Galactische periode 
brengt ons ieder jaar een andere energie. Het is 

nauwelijks mogelijk de veranderingen bij te hou-
den. In de Universele periode verandert alles met 

een enorme vaart. Elke cyclus heeft eenzelfde 

bewustzijnssprong, maar het gaat vele malen 
sneller. “De tijd gaat zo snel”, zeggen wij dan, 

maar het is het bewustzijn dat steeds sneller toe-
neemt. 

 

Op 28-10-2011 liep de Mayakalender af; we heb-
ben alles meegemaakt om co-scheppers te zijn, 

nu is het aan ons wat we gaan doen. We hebben 
de mogelijkheid om weer een paradijs te creëren. 

Er komt meer vrouwelijke energie in het leven. 
Gelijkheid, samenwerken, eigen verantwoorde-

lijkheid. We kunnen ons los maken uit machts-

structuren. 
De macht weet ook dat we vrij worden en die stelt 

alles in het werk om de ontwikkeling tegen te 
houden. Probeert ons afhankelijk, arm en ziek te 

houden. Het is een poging om ons in een overle-

vingsstand te houden, maar het gaat niet lukken 
zoals je water niet vast kunt houden. De vrouwe-

lijke energie gaat de machtsstructuren tegen. De 
overlevingsstand creëert het ego. 

 
We leven nu in de WO III 

Er is een samenscholingsverbod, Het niet bij el-

kaar mogen komen, is een van de ergste straffen 
die mensen kunnen krijgen. Het geeft enorme 

eenzaamheid en een bestaansconflict, Uit de Bio-
logische Wetten weten we dat dit biologische 

programma’s activeert en ziekte geeft (wanneer 

we het herkennen, weten we dat we herstellen 
van een inslag, wanneer we ziekteverschijnselen 

vertonen). “Wanneer je uit de periode van een-
zaamheid komt, word je ziek” zegt de traditionele 
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manier van kijken. “Ga je herstellen!” zegt de vi-
sie van de Biologische Wetten. Mondkapjes zor-

gen voor zuurstofgebrek. Onze hersenen kunnen 
niet goed meer werken. We worden massaal ge-

censureerd. Vrijheden worden meer en meer be-

perkt. Door de druk op banen wordt het concur-
reren bevorderd, je kunt niet gewoon zijn wie je 

bent, maar moet beter, gekker, mooier en opval-
lender zijn. 

Macht en controle staan tegenover vrijheid en 

verantwoordelijkheid, maar de eerste twee wor-
den niet meer door de veranderende kosmische 

energie ondersteund en gaan verdwijnen. 
Steeds meer mensen worden wakker en mis-

schien moet het erger worden voor mensen wak-
ker worden. 

Over de werkwijze van de macht kun je lezen in 

“De macht van de onzichtbare bankiers”. 
Er is zoveel geld op aarde, volgens Mies, dat 

wanneer het verdeeld zou worden over elke in-
woner, van de net geboren baby tot aan de zeer 

ouden, ieder mens 70 miljoen zou ontvangen. 

Oud-directeur van Vodafone legt een relatie tus-
sen 5G en corona. Onze cellen maken zelf het vi-

rus aan om te genezen. Dit komt overeen met de 
visie van de Biologische geneeskunde van Dr. 

Hamer. De virussen en bacteriën zijn onze vriend-
jes die ons helpen genezen. De perceptie op de-

ze helpers maakt ons ziek. 

Let op: Accepteer geen automatische update van 
je I-phone. Gebruik MeWe in plaats van Face-

book. Signal en Telegram watch app zijn goede 
vervangers. 

De Shumannfrequentie gaat omhoog, er zijn sa-

menstanden en Timeline shiften. Oude structuren 
zijn niet meer levensvatbaar. Nieuwetijdskinderen, 

zoals Christina von Dreien, gaan onze nieuwe lei-
ders worden. Kinderen na 2011 geboren zijn niet 

meer tegen te houden. 
Satanisten moeten naar hun traditie vertellen 

waar ze mee bezig zijn. Corona wordt tijdens de 

openingsceremonie van de Olympische winter-
spelen van 2012 helemaal uitgespeeld (van de 

43e-56e minuut). Sinds de moord op Kennedy is 
het ontmantelen van de elite gaande. 

 

“Geloof mij niet “ zegt Mies, “Ga zelf op onder-
zoek uit.” 

 
 

VRAGEN 
De Islam is ontstaan in een nachtperiode, vaak 
geeft de nacht crisis. Hoe kunnen we dit zien? 
De Islam is niet negatief, maar gaat ten onder en 
is nodig als opstapje naar een nieuw begin.

Hoe kunnen we onze scheppende energie inzet-
ten? 
Door bewust te worden dat we co-scheppers zijn. 
Maar niet alleen jij, maar iedereen! Werken aan 

jezelf is belangrijk. Wees alert waar je nog macht 

en controle uit wilt oefenen. Gun de ander zijn of 
haar ellende. Laat iedereen vrij, laat het fout gaan, 

want daar wordt van geleerd. Laat iedereen vrij 
en neem volledige vrijheid voor jezelf. Elke ge-

dachte is een gebed. 

 
Zijn veel mensen overprikkeld omdat we in een 
overgangsperiode zitten? 
Ja, en door de angst die gezaaid wordt. Probeer 

steeds balans te vinden in deze grote overgangs-
tijd, waarin we snel overprikkeld raken, angst er-

varen tijdens deze ongelooflijke veranderingen in 

energie. Tot 2023 krijgen we elke drie maanden 
een enorme boost. 

 
Hoe kunnen we ons opstellen als anderen zich 
willen laten vaccineren? 

Oordeel niet. Het kan voor hun bewustzijn en voor 
het grote geheel van belang zijn. 

Voor veel mensen die kritisch staan in het vacci-
neren, kan het een hele toer zijn hun geliefden vrij 

te laten in een keuze die niet de hunne is. Mies 
adviseert ieder zijn eigen keus te laten. De ziel 

kan gekozen hebben zich voor bewustzijnsbe-

vordering in te zetten. Het kan zijn dat we hier op 
aarde treuren om effecten van een bepaalde be-

slissing, maar dat er in de kosmos gejuicht wordt, 
omdat er inzicht komt. 

 

Wat is wakker worden? 
Wakker worden, is dat je gaat weten wat er gaan-

de is, volgens Mies. 
En dat we ons herinneren dat we ten diepste 

Liefde zijn. 
 

Als je verplicht gevaccineerd wordt, kun je dan 
met je gedachtenkracht schade omzetten? 
Je kunt het beter vermijden. Je moet goed weten 

wat het vaccin doet om de informatie met be-
wustzijn om te zetten. Het creatieve vermogen is 

meer dan “Het raakt me niet”, dat is naïef. 

Volgens de Biologische Wetten genezen de vi-
russen en bacteriën. In Tsjernobyl veroorzaakte 

de kernramp zeer veel vervuiling. In het eerste 
jaar daarna gingen heel veel champignons groei-

en, champignons reinigen de omgeving. 
 

Reactie van toehoorder: Zij heeft gehoord dat uit 
de astrale wereld werd ingegrepen in het on-
schadelijk maken van het COVID-virus; mogelijk 
is er ook astrale ondersteuning bij vaccinatie. 
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Reactie van toehoorder: Eric Welten, die in okto-
ber jl. een lezing hield voor Innerlijk Besef kan 
met spagyriek de effecten van vaccinatie neutra-
liseren. 
 

 

Meer informatie, boeken, YouTube-links, kunt u 
vinden op de website van Mies Kloos: 

https://www.levensbewustzijn.nl/ 
 

Conny 

 

 

 

Parel 

 

For there is always Light 

If only we’re brave enough to see it 

If only we’re brave enough to BE it 

 

 

Want het licht blijft altijd schijnen 

Als je maar de moed hebt het te zien 

Als je maar de moed hebt het te ZIJN. 

Amanda Gorman

Slotregels van het gedicht, voorgedragen tijdens de inauguratie van president Biden 
 

 
 

 

Onze volgende lezingen 
 
We weten nu nog niet wanneer we weer bij elkaar kunnen komen voor lezingen. Zolang dat niet kan of 

mag, hopen we elkaar virtueel te kunnen ontmoeten via internet d.m.v. zoom-lezingen. De lezing op 10 
februari door Maarten Oversier is daar een voorbeeld van. 

We hebben nu nog geen verdere afspraken gemaakt met sprekers, omdat we zoveel mogelijk willen in-

gaan op de actuele situatie in de wereld. 
Zodra we weer een activiteit hebben gepland, vermelden we dat in onze Nieuwsbrieven, op onze websi-

te en op onze facebookpagina. 

https://www.levensbewustzijn.nl/

