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Nieuwsbrief nr. 9, december 2020
Lief Mens, geboren uit Licht en drager van Licht!
Mag ik je even meenemen naar een andere werkelijkheid in jou? Ben je klaar voor deze bijzondere reis?
Wees je – voordat je verder leest – bewust van je lichaam, je ademhaling en grond jezelf…zet de zon
maar onder je voeten en zie dat kristallen Hart van Gaia… Voel de totale aardeverbinding van en in je
fysieke lichaam. Op deze manier kun je de reis die je gaat maken nog intenser beleven. Daar gaan we…
In de absolute rust van deze verbondenheid wordt je een uitnodigende opening getoond. Bij het gewaar
worden hiervan voel je je hart zich vullen met een ongekende warmte en dankbaarheid… en je glijdt als
vanzelf voorbij je driedimensionale begrenzing door de opening in een ruimte die voor je ligt. Je durft
het wel aan omdat iets in jou zegt dat het tijd is… en je laat je voortglijden, alsof je op een onzichtbare
boot staat die als vanzelf z’n weg vindt. Het is bijna magisch hoe je geruisloos een andere belevingswereld binnenkomt. Eerst is er niets dan een stil ‘niets’, waarin de onzichtbare kracht jou voortbeweegt. En
dan voel je langzaam de sfeer veranderen in een energie van blijde begroeting en bevestiging. Er is een
herkenbare wezensenergie die je slechts door te voelen kunt waarnemen. Het is alsof je je op bekend
‘terrein’ begeeft. (On)bekende geluiden verschijnen om je heen. Wat verrassend om hier aan te komen.
Er zijn klanken van welkom en van elkaar voelbaar begroeten en begrijpen. Je antwoordt en reageert op
de begroetingen in dezelfde ‘taal’, dezelfde melodieuze klanken, terwijl de stroom je langzaam verder
brengt. Je weet dat je slechts op doorreis bent.
En in dezelfde stille vertrouwelijke afstemming drijf je verder en voel je de energie om je heen transparanter worden. Ook hier voelt het merkwaardig veilig en ook deze sfeer is je niet volkomen vreemd, hoewel de herinnering dieper in je onderbewustzijn lijkt te zijn opgeslagen. Een behaaglijke warmte doorstroomt je voeten en het wordt je warm om het hart als er een lichtend hartje voor je oog verschijnt. Een
stralend hartje met in het middelpunt een superhelder sterretje wiens stralen een rechtstreekse verbinding maken met het centrum van jouw hart. Je ziet ‘vertrouwde’ vriendjes die nieuwsgierig naar je kijken… je voelt veel aanwezigheid. Er lijkt zelfs een hartvormig hoofdje te verschijnen, voelsprieten, vormen die je in de 3d wereld niet kent. Alles en ‘iedereen’ voelt als vertrouwd en bekend, zoals familie aan
kan voelen. In een woordeloze energie-uitwisseling word je verwelkomd. En jullie verstaan elkaar. Je
merkt dat als vanzelf klanken uit je keel (of is het je hart?) ontstaan in deze communicatie en energieuitwisseling. Wat fijn is het hier!
Er wordt je nu gevraagd of je nog verder wilt gaan op de onvoorwaardelijk aanvoelende vertrouwde
stroom. En omdat het zo goed en natuurlijk voelt alsof ‘het zo moet zijn’, besluit je om verder te gaan. De
stroom leidt je vervolgens een transparant versluierde open ruimte in. Je hebt hier geen bewuste herinnering aan, maar toch voelt het ook hier vertrouwd en veilig. Wonderlijk toch, deze reis. Je ziet zwevende
bolletjes om je heen verschijnen: kleurige (bewustzijns)bolletjes die jou welkom heten, om je heen dwarrelend en vliegend. Ook zij communiceren met jou op die speciale natuurlijke manier en jullie
(h)erkennen elkaar. Je hart lijkt zich te verruimen en je voelt je blij worden bij het voelen van de energie
van deze zachtblauwe, roze en goudgele bolletjes. En ook nu ontstaan klanken die je niet vaak hebt gehoord en die toch als vanzelfsprekend hun weerklank vinden in jouw hart. Het lijkt wel een feestlied!
Sprankelend, kleurig en dansend. Wat een heerlijke energie. Maar ook deze sfeer laat je achter je en het
vrolijke gezang wordt zachter en zachter.
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En net als je je afvraagt waar deze reis überhaupt naar toe gaat en wat de zin van dit alles is… wordt het
ineens donker voor je ogen. Merkwaardig genoeg voelt het nog steeds veilig en je hart lijkt nu te klein
voor de warmte en de energie die hier aanwezig is. Het voelt als een levende ademende uitdijende fluweelachtige duisternis… Maar naarmate je ogen wat gewend zijn, besef je dat het niet eens echt helemaal donker is, maar dat er licht in is verweven. Je bevindt je in een vreemde werkelijkheid, er is net zoveel licht als donkerte. Een vreemde ‘wereld’, waarvan de energie gek genoeg niet vreemd aanvoelt. Je
vraagt je af wat dit je te zeggen heeft. En dan hoor je een stem: “Dit is de wereld van ZIJN… hier be-

staan geen woorden, hier BEN jij!”

Terwijl je deze woorden die vanuit je hart lijken te komen, op je in laat werken, zie je allemaal kleine bewegende celletjes. Celletjes met een lichte rand, een donkere rand, en met een lichte kern… een groot
geheel van levendigheid. De sfeer waarin je je nu bevindt, is onbegrensd, evenzo het gevoel van ruimte.
Je hart is onmetelijk ruim geworden… vol warmte, zoveel zelfs dat je ineens in de gaten hebt dat je hart
licht uitstraalt. Wow! ZIJN? Om eeuwig in te vertoeven, alsof je hier volledig ‘thuis’ bent. Zo onvoorwaardelijk omarmend, gedragen en veilig, zoals alleen ‘thuis’ kan voelen. Alles is goed, hier ben je volledig je
zelf. De liefdevolle energie is niet alleen volledig om je heen, maar heeft ook je hart en je lichaam gevuld.
En je beseft ineens dat dit de drijvende energie moet zijn geweest die je hierheen bracht. Alsof jouw weg
geplaveid was met het warme licht van Thuis dat je als vanzelf weer terugleidde naar jouw Basis.
Kun je het voelen? Nu, terwijl je dit leest? Voel je diep van binnen de warmte en de liefde van waar je
vandaan komt? Al lezende dreef je op de energie van 'Thuis', die voorbij de beslotenheid van je 3Dwereld deuren voor je opende en ‘nieuwe’ werkelijkheden in je herinnering bracht. En terwijl jij je dit realiseert, voel je je lichaam volstromen met een enorme blijdschap en dankbaarheid. Thuis was altijd met
jou verweven! Welke ervaringsreis je ook bewandelt. Voel die helende stroom van ‘Zijn’ in alle cellen van
je lichaam. Activeer dit geboorteLicht dat je in je DNA meedraagt. Alles wat jij bent, ook jouw parallelle
incarnaties, maakt deel uit van een heelwording die jij nu bewust ervaart. Er is geen twijfel: jouw hogere
Zelf bestuurt de stroom waarop je vaart in overgave aan de Liefde van Thuis. Dat ThuisLicht is in jou en
dat BEN jij! Geef jouw ‘ZijnsLicht’ maar vol vertrouwen vorm in de wereldse werkelijkheid van nu!
Jouw stralende Hart, geboren uit Licht en drager van Licht, zal steeds meer jouw fysieke wereldse werkelijkheid verlichten, verruimen en naar een hoger plan tillen. Accepteer en Vertrouw…

Tineke Kleine Deters©
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Rayid Iris Interpretatie
Wat ogen vertellen over de ziel
Lezing door Hans Thijssen op zondag 13 december 2020 in Wijkcentrum Peelo 't Markehuus van 14.0016.30 uur. Let op: voor deze lezing is reserveren noodzakelijk!
In de iris van de ogen zien we veel verschillende
structuren. Deze zijn bij ieder mens verschillend
en weerspiegelen dat we allemaal unieke wezens
zijn. Stippen, openingen, groeven, lijnen en talloze
variaties hiervan geven weer wie we zijn. Hoe we
met mensen omgaan, wat onze talenten zijn, wat
we moeilijk vinden en zo meer. Voor veel mensen
klinkt dat wat ongeloofwaardig, totdat ze leren
hoe je ogen kunt gaan 'lezen'. Dan ga je zien dat
er een mooie waarheid achter de structuren in het
oog zit en dat het iets van jouw unieke DNA beeld
laat zien. Hoe dat werkt, daar gaat Hans Thijssen
in deze lezing uitleg en praktische tips over
geven.
Menselijke ogen hebben immers iets fascinerends. Misschien behoren zij wel tot de minst
begrepen maar belangrijkste communicatiemiddelen in onze samenleving. Ogen drukken
veel meer uit dan algemene gevoelens, zij maken

ook levenshoudingen, karaktereigenschappen en
gedachten zichtbaar. De patronen van hoe we
licht gebruiken en hoe we daar op reageren,
liggen in de structuur van de iris opgeslagen.
Ogen bezitten daarnaast het aangeboren
vermogen om bij anderen reactiepatronen op te
roepen. Het oog is het medium waardoor wij het
leven om ons heen waarnemen. Ook is het één
van de instrumenten waarmee wij ons in ons
innerlijk leven kunnen verdiepen. Ogen onthullen
hun waarheid door de kleuren, vormen en
patronen die zij bevatten. Elke lijn in het oog heeft
een grond voor haar bestaan. Elk patroon vormt
een oneindig spiegelkabinet dat telkens opnieuw
een reproductie van zichzelf weerspiegelt. Het
licht in onze ogen is een weerspiegeling van de
hoeveelheid licht in ons en een graadmeter van
onze bewustzijnstoestand. Als onze ogen er
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helder uitzien, wijst dat op een toestand van
moeiteloosheid, stroming en levendigheid.
Rayid Irisinterpretatie is ontwikkeld door Denny
Johnson die het oog als een hologram ziet. Een
hologram dat veel meer onthult dan louter het
fysieke. Binnen de Rayid Irisinterpretatie spreekt
men van hoofdstructuren, ringen en posities. Al
deze vormen wijzen op specifieke eigenschappen
van iemand. Hans Thijssen gaat in deze lezing
uitleggen hoe Rayid Irisinterpretatie kan helpen
om inzicht te krijgen in je levensdoel en hoe jouw
ziel zich het liefst tot expressie zou willen
brengen.

gevolgd, waaronder Reiki Master (Nederland,
Nepal), Pranic Healing (Nederland,
Nepal),
Bio-energetica
en
Magnified Healing. Door zijn grote
liefde voor de inzichten van de uit
Amerika
afkomstige
Rayid
Irisinterpretatie methode heeft hij
al talloze workshops en nascholingen gegeven en
al duizenden ogen mogen 'lezen'.
Benieuwd naar jouw specifieke kenmerken op je
zielenpad? Maak kennis met de wondere wereld
van het oog als spiegel van de ziel.
De website van Hans Thijssen vindt u op
www.hansthijssen.nl.

Hans Thijssen (1956) is al jaren in de gezondheidszorg werkzaam. Eerst als fysiotherapeut en
al vrij snel als acupuncturist, iriscopist en Bowen
therapeut. Hij heeft veel energetische opleidingen
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Kosten:

Voor deze lezing is reserveren noodzakelijk. De
uiterste datum daarvoor is 11 december a.s.

Zondag 13 december 2020.
Wijkcentrum Peelo 't Markehuus, Scharmbarg 35 te Assen.
14:00 - 16:30 uur.
€ 10,-- per persoon; donateurs € 8,--. Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Aanmelding vooraf is voor deze lezing noodzakelijk, dat kan via onze website www.innerlijk-besef.nl. Op
de pagina van deze lezing staan links naar het reserveringssysteem. U komt dan op een nieuwe pagina
terecht met een kalender. Bij 13 december staat ook de tijd:14:00 – 16:30.
Wanneer u op die tijd klikt (op de cijfers dus), opent er een aanmeldingsformulier dat u kunt invullen en
verzenden. U ontvangt daarna een bevestigingsmail.
Wij hopen op toestemming van de Veiligheidsregio om met 55 personen bij deze lezing te mogen zijn.
Indien we die die toestemming niet krijgen, gaan we het anders plannen. Op onze website en onze
Facebookpagina melden we dat direct.
Indien u onze lezingen wilt bijwonen, is het van belang dat u bekend bent met de coronarichtlijnen. Deze
richtlijnen kunt lezen op onze website www.innerlijk-besef.nl.

Van Annunaki tot Illuminati

Verslag van de lezing door Jaap Rameijer via Zoom op dinsdag 17 november 2020 .
Jaap geeft vanuit zijn boek ‘Van Annunaki tot Illuminati ’ in een hoog tempo een doorsnee van de
ontwikkeling van de mens, goden, oude culturen,
hoe de bijbel tot stand kwam, naar wat er nu op
het wereldtoneel gaande is. Zijn lezing geeft, net
als zijn boek, veel details en illustraties als een
soort samenvatting van vele boeken met eigen
saus erover. Jaap maakt er een licht, begrijpelijk,
maar serieuze bloemlezing van met de boodschap om je goed bewust te zijn van wat er
gaande is op en rond de aarde.
Als kind van 8 leerde hij tijdens catechisatie dingen die volgens hem niet klopten. Vragen waren
niet welkom. In plaats van gewoon te geloven,
ging hij onderzoeken. Het boek ‘De Steenen
spreken’ was het begin. Hij woonde 17 jaar op
Labadous in Rennes-le-Château in Zuid-Frankrijk,
een heilige en magische plek, met bijzondere

energieën, waar veel te ontdekken viel. Hij leidde
groepen rond en schreef vele boeken.
Dit verhaal gaat over goden en hoe ze er nog
steeds blijken te zijn.
Meerdere schrijvers hebben hun verhaal gedaan.
Immanuel Velikovsky schreef in ‘Aarde in beroering ’ verhalen van primitieve stammen over de
hele aarde en over wat er met de aarde gebeurde. Erich von Däniken werd met zijn boek ‘Waren
de goden kosmonauten?’’ door de hele wetenschappelijke wereld verfoeid, maar hij kreeg gelijk. Het boek ‘Holy Blood, Holy Grail‘’ door o.a.
Michael Baigent, gaat over de ontstaansgeschiedenis van de bijbel en wie Maria Magdalena was.
Zij vluchtte na de kruisiging naar Zuid-Frankrijk
en bleef daar een aantal jaren.
In de ‘Da Vinci code’, heeft Dan Brown het niet
over Rennes-le-Château, maar andere boeken
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geven ondersteunende verklaringen voor zijn bevindingen.

elektromagnetisch geladen stenen gevonden. Ze
konden een cycloon in wording, die over die eilanden heen scheerde, uitdoven. Een beschaving
op Paaseiland is bekend om zijn grote beelden,
diep in de aarde begraven. Met technologische
kennis van nu weet men dat ze de elektrische
energie van platen die over elkaar heen schoven,
opvingen en in de ruimte uitzonden om aardbevingen minder krachtig te maken.
Prachtig dat al die beschavingen dat allemaal
gepresteerd hebben. Ook Atlantis zou toen ontstaan kunnen zijn. De ligging is niet met zekerheid te zeggen. Er zijn wel 70 boeken over geschreven. Er wordt verteld dat er op dit moment
veel mensen, m.n. in Amerika, gereïncarneerd
zijn, die een vorig leven in Atlantis hadden en
daar toen met kristallen geëxperimenteerd hebben, mede daardoor is het eiland in de golven
verdwenen. We kennen de berg Ararat waar de
Ark van Noach gestrand zou zijn na de zondvloed
rond 11.500 v. Chr. Rond 10.900 v. Chr. kwam
planeet Nibiru in ons zonnestelsel, waardoor mogelijk grote rampen zijn ontstaan door de aantrekkingskracht. De theorie veronderstelt dat ijsplaten de oceaan in zijn gezwiept en gigantische
golven teweeg brachten, misschien wel tot 4000
meter hoog. De Annunaki zagen de ramp aankomen en zijn in hun ruimtevaartuigen de lucht ingevlogen. Ondanks dat Enlil, in feite opperhoofd
van de aarde, dit stil wilde houden, informeerde
Enki Noach over de komende zondvloed. Noach
bouwde zijn schip (of onderzeeër, wat we niet weten), waarin hij genetisch materiaal verzamelde
van de diersoorten. De Annunaki weken voor hun
goud delven uit naar Zuid-Amerika. Jaap vond
zijn bezoek aan de Nazca-lijnen fascinerend.
Verder zien wij in Sacsahuaman, vlakbij Cusco in
Peru, heel zorgvuldig gestapelde enorm grote en
precies passende stenen. Hier zijn ook beeldjes
gevonden van vliegtuigen. Er zijn wereldwijd ongelooflijk veel aanwijzingen gevonden dat hier
vroeger een technologisch hoogwaardige beschaving heeft geleefd en misschien nog wel
leeft.
Toen de zaak weer wat bekoeld was, zijn de Annunaki teruggegaan naar hun oorspronkelijk
woongebied. We zien het Giza plateau, het gebied met de piramide van Gizeh die als baken
diende, goed te zien vanuit de ruimte, de Rode
zee en Middellandse zee. In Baalbek in Libanon
kwam met gigantische steenbrokken het nieuwe
landingsplatform in het streng beschermde gebied. Voorheen was er een ruimtestation in de Sinaï woestijn.
Na de zondvloed zijn een aantal beschavingen
opgekomen die de Egyptenaren wel de oude beschaving of de gouden tijd noemden. De gangbare geschiedenis geeft aan dat dit rond 3000 v.
Chr. begon, maar dit begon veel eerder: rond
9.000 tot 3.000 v. Chr. In Göbekli Tepe, Turkije,
vindt men een hele oude beschaving met een ouderdom van circa 11.500 jaar. Beschavingen in

Het verhaal van de Annunaki
Via Soemerische kleitabletten kon het verhaal van
de Annunaki zich ontvouwen. Zecharia Sitchin
was uiteindelijk in staat die kleitabletten te vertalen en ze te interpreteren aan de hand van de
hedendaagse technologie. Over DNA, UFO’s,
kwantumfysica, e.d. Hij schreef de fascinerende
7-delige ‘Annunaki Chronicles’
Genoemd wordt het gebied ‘Fertile Crescent’:
Mesopotamië, een vruchtbare vlakte tussen Perzische Golf en de Middellandse zee. Volgens de
kleitabletten schijnt planeet Nibiru uit een ander
planetenstelsel ons zonnestelsel binnengekomen
te zijn, waar hij botste met de grote planeet Tiamat. Een groot brokstuk van Tiamat werd de
aarde met een naar verhouding te grote maan. De
rest versplinterde tot de astroïdegordel tussen
Mars en Jupiter in.
Op Nibiru woonden de Annunaki, ‘zij die van boven naar beneden kwamen’ en ‘zij die naar de
aarde kwamen’. Enki, Enlil en Ninsah kwamen
rond 450.000 v. Chr. naar de aarde vliegen vanwege goudbehoefte ter bescherming van hun atmosfeer. Ze vonden dat goud in Zuid-Afrika, Zimbabwe. Mogelijk zijn er gevechten geweest op
Nibiru, is er met kernbommen gewerkt.
Michael Ellinger schreef ‘American tempels of the
Annunaki ‘ en Bram Vermeulen maakte in 2004
zijn verhaal ‘In den beginne’. (Dit is nog op
YouTube te zien). Rond 200.000 v. Chr. kregen de
Annunaki’s genoeg van de warmte en wilden niet
meer werken of hier op aarde zijn. Dus een oplossingen was nodig.
Een van de prinsen, Enki, wetenschapper en oudste zoon van koning Anu, was geïnteresseerd in
het leven op aarde. Hij mocht geen nieuw leven
scheppen, maar maakte via genetische manipulatie van mensapen de homo sapiëns sapiëns. De
mens die zichzelf kan vermeerderen. Een door
Enki bevrucht eitje werd geplaatst in de baarmoeder van zijn zusje Ninmah. Dus onze oermoeder. De slang van Adam en Eva is overigens het
symbool voor Enki. Het liep wat anders dan de
bijbel aangeeft.
Er kwamen verschillende creaturen. Ook reuzen, alhoewel dat stil
gehouden wordt.
Na het jaar 100.000 v. Chr. waren er genoeg
mensen om goud te delven en toen is de rest van
de mensen over de wereld uitgezworven, aldus
Jaap.

Ontstaan van beschavingen
Er ontstonden bijzondere beschavingen: Lemuria,
het eiland Mu in de Stille Oceaan. Op het eiland
Nan Madol in Peru zijn geulen en heel bijzondere
4

Schotland bijvoorbeeld, zoals de bergtop Praying
Hands of Mary. Een mooie plek om naar toe te
gaan. Overal zijn beeldjes van ruimtevaarders,
maar men loopt er niet mee te koop.
Rond 4.000 v. Chr. kwam het opperhoofd van Nibiru, Anu, met zijn vrouw. Ze zagen dat het goed
was op aarde en hebben toen aan hun zonen en
kleinzonen, die zich inmiddels overal op aarde
gevestigd hadden, ieder met hun eigen gebieden,
gezegd: “Laat de aarde nu aan de mensen over,
geef ze leefregels en kennis om zich in leven te
kunnen houden op aarde”. Je zou hierbij kunnen
denken aan de 10 geboden en de Ark van het
Verbond. Ieder van de goden gaven bepaalde
leefregels aan het gebied waarover hij of zij
heerste. Maar er kwam geen vrede op aarde.
Marduk en Ninurta, de 2e zoon van Enlil, kregen
mot. Marduk, gefrustreerd, begon te rebelleren.
Hij bouwde een eigen ruimtestation: de Toren van
Babel. Dat werd niet geaccepteerd. Ninurta is
daar met een leger op afgekomen en heeft die toren verwoest en alle mensen die eraan meewerkten verspreid over de wereld. En zo zouden ook
verschillende talen op de wereld ontstaan zijn.
Het werd een hele zware oorlog, zelfs zo erg dat
ze van de Raad van Nibiru toestemming kregen
om kernbommen te gebruiken. Ze zijn ook daadwerkelijk gegooid op Sodom en Gomorra. Dit is
nog te zien aan radioactief glas dat op de bodem
van het zand ligt. Al die dingen worden nu duidelijk. Het hele midden oosten tot aan Babylon was
verwoest, maar de stad Eridu, het erfgoed van
Enlil en Marduk bleef gespaard. De Raad besloot
dat Marduk over de aarde mocht heersen. En
daar begint eigenlijk het verhaal van de Illuminati.
Vanaf 2.000 v. Chr. was Marduk, ook god van de
oorlog, heerser op aarde. Daarna is het tot op de
dag van vandaag strijd en geweld geweest.

geschapen die zichzelf kon voortplanten. Dit
noemde hij de homo sapiens sapiens, dat zijn wij
met zijn allen.
Sinds die tijd zijn er nog vele mutaties geweest,
en zijn de verschillende kleuren van de mensheid
ontstaan: donker, blank, rood, geel.
Jaap vond in Amerika de Tempel van de Bahai
godsdienst. De laatste Messiah van deze godsdienst heeft (in het toenmalige Perzië in 1863) een
aantal kernwaarden geformuleerd, die de moeite
waard zijn om te herhalen.
• Het uitbannen van elke vorm van vooroordeel.
• Gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
• Harmonie van wetenschap en religie.
• Een wereldvrede die in stand wordt gehouden
door 1 wereldregering. (Dit laatste is dankbaar
overgenomen door de Illuminati).
• Spirituele oplossingen voor economische problemen.
Het laatste boek dat Von Däniken schreef, was
‘De Goden wáren Kosmonauten’. Dat waren de
Annunaki-prinsen. Zij aanbaden zelf ook een god.
Dit was de ‘universele god’ die de aarde en misschien allerlei andere beschavingen geschapen
heeft.
In feite zijn de Annunaki-goden allemaal dezelfde
goden die we met andere namen terugvinden bij
bijvoorbeeld de Grieken, de Romeinen, in ZuidAmerika, India, etc. Vaak zijn het goden met menselijke eigenschappen.

Restanten van oude beschavingen
We weten zo weinig en toch zijn er zoveel bewijzen op aarde, zoals bouwwerken, steencirkels,
obelisken, beelden, piramiden, ondergrondse
structuren. Lees eens ‘Droegen de Goden
Schoenen’ en ‘Zij die voor ons kwamen’ van William Habraken. Hij fotografeerde bijzondere
bouwwerken in de wereld en hun technologie.
Sinds de laatste ijstijd is de waterspiegel met ca
120 m gestegen. Dus ook onder water is veel te
vinden. Lees o.a. het boek van Michael Tellinger
‘American tempels of the Annunaki ‘.
Er zijn ongelooflijk veel piramiden op aarde aanwezig. Die drie van Gizeh zijn de bekendste en
staan in lijn met Oriongordel en Sirius. ‘As above
so below’. De Bosnië piramide in Visoko is pas 5
jaar bekend. Deze is uit zichzelf gaan stralen met
een frequentie van 28 kHz. Jaap noemt de witte
gigantische piramide in China en die bij Pertus in
Frankrijk. “Als we schatten moeten vinden, zullen
wij ze vinden als de tijd er rijp voor is.”

Marduk geeft hier instructies
aan de halfgoden.
Erfenis van de Annunaki
Enki verzamelde genetisch materiaal van mensapen en ook van ander leven op aarde. Hij mocht
geen nieuw leven scheppen, maar hij zei dat hij
geen nieuw leven schiep. Hij begon
met het bevruchten van een eitje van
een aapmens door Enki en dit bevruchte eitje werd geplaatst werd in
de baarmoeder van zijn zusje Ninmah. Zij was dus draagmoeder en in
feite onze oermoeder. Zij kwam uit
Afrika. Hieruit is de homo sapiens ontstaan. De
wijze mens. Deze mens had zoveel verstand, dat
ze de instructies om goud te delven konden opvolgen. En zo is het begonnen. Het is een beetje
te vergelijken met reageerbuisbaby’s. Het duurde
ze allemaal te lang, want kinderen moesten geboren worden via de baarmoeders van de Annunaki.
Toen heeft Enki, via DNA-manipulatie de mens

Wat zijn ‘De Verlichten’. Ontstaan van Illuminati
Jaap geeft er een verzamelnaam aan: alle geheime organisaties die zich aan het gezag van regeringen onttrekken en die hele kwalijke, geheime
agenda’s hebben, vaak onzichtbaar voor het grote publiek. Organisaties die uit zijn op nog meer
geld en nog meer macht en uiteindelijk op de vol5

ledige controle over het wereldgebeuren. Ook wel
de “Cult”, of “Deep State”, “Cabal” genoemd.

Zeven USA presidenten zijn vermoord omdat ze
de Deep State wilden onthullen of opheffen. President Eisenhower deed een memorabele
uitspraak: “We must guard against de acquisition
of unwarrented influence whether sought or unsought by the military industrial complex”. Hij
wees ons hierop toen hij afscheid nam van zijn
presidentschap in 1961. Het militaire industriële
complex heeft dus in feite de touwtjes in handen
en veel industrieën zijn eraan gekoppeld. J.F.
Kennedy werd doodgeschoten, één week na deze uitspraak in 1963: “There is a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and nobal office I intend to
expose this plot”. Daar komen ook de verhalen
over complottheorieën vandaan, die overigens
misschien de werkelijkheid weergeven.
De aanslagen op de Twin Towers 9/11/2001 kennen we inmiddels allemaal. Met vergevorderde
technieken van laser en hologrammen is ons wat
wijsgemaakt. Hoe ziek kun je zijn. Er rammelt zoveel aan.

Hoe zijn die Illuminati ontstaan?
De grondlegger van de Rothschildbank en -dynastie was Mayer Amschel Bauer 1744-1812, een
erudiete en humorvolle man. Hij had 5 zonen en 5
dochters. Zijn winkel droeg een rood uithangbord
(Rotes Schild). Zijn vrouw Gutle Schnapper zei:
“Als mijn zonen geen oorlog willen, komt er geen
oorlog”. Zoveel macht hadden die mensen toen
al. Mensen brachten kostbaarheden in ruil voor
een papiertje als bewijs.

De geschiedenis gaat nog verder terug.
Vluchtende bewoners van Khazaria, een rijk vlakbij Soemerië, trokken naar West-Europa, werden
vrijmetselaars, met in de top de schatrijke families
en jezuïeten. Hoe meer vrijmetselaars er in de lage rangen waren hoe meer de top (vrijmetselaars
loges) aan respect ontvingen. Maar die top had
heel andere doelstellingen. Hitler stamt ook uit die
familie. Peter-Hans Kolvenbach, zeer vooraanstaand lid en baas van de jezuïeten, speelde een
rol in het 9-11 drama.
Hele bloedlijnen zijn er getekend. Nog wat namen:
John D. Rockefeller, een van de rijkste mensen in
de vooroorlogse periode, overleden 1937. Olie
was zijn rijkdom en uit olie werden medicijnen
gemaakt. Hij wordt wel de ‘Evil Root’ van de alternatieve geneeskunde genoemd en de grote man
achter de oprichting van Big Pharma.
Het boek van B.Izar, pseudoniem van Lucas Hollert, ‘De macht van de onzichtbare bankiers’ wijdt
ons in de Rothschild-geschiedenis in en laat de
hiërarchie van de Illuminati zien. Hier de voornaamste: Cabal van 13 en de Illuminati-families,
zoals de schatrijke bankiers Rothschilds, dus de
hoge vrijmetselaars en zeer hoge jezuïeten.
Daaronder het Comité van 300, de City of Londen,
Pentagon en Washington D.C., Vaticaan, Engels
Koningshuis op de 3e laag. En onderaan: wij, de
sheeple (sheep en people).
Op het bekende 1$ biljet van de USA zijn zoveel
tekenen aangebracht, zoals het Alziend oog (de
Illuminati of Annunaki), Annuit Coeptis: Hij (god)
begunstigt onze beloftes. Die god zou best
Marduk kunnen zijn. Op het biljet: novus ordo
seclorum (ofwel ‘de nieuwe wereldorde’), 1776 (in
Romeinse cijfers) als oprichting van de Rothschilds bank.
De top van de Amerikanen zitten er tot over hun
oren in. In veel kerken is het Alziend oog te zien.
De FED (Federal Reserve Bank) is een private
bank met gigantische macht. In Italië is een alternatieve hiërarchie geleid door de Italiaanse oude
‘Zwarte Adel’, namelijk de Witte, Zwarte en Grijze
Paus. Bij de Grijze Paus berust de werkelijke
macht. De Witte Paus kennen we als paus Franciscus.

Doelstellingen van de Illuminati – de Nieuwe Wereldorde.
Veel schrijvers en sprekers geven steeds meer
aanwijzingen over de doelstellingen. De duidelijkste staat zelfs in steen gebeiteld op de ‘Georgia Guidestones’. Voor de duurzaamheid van de aarde dient
de wereldbevolking te slinken
van 7,7 miljard naar 500 miljoen mensen. Daar zijn wij op dit moment aardig
mee bezig. De grootste klappen moeten nog komen. Het staat openlijk beschreven. De werkwijze
is o.a. gecontroleerde chaos creëren, oplossing
bieden, gewenst veranderen. Angst en onzekerheid geven. De wereldoorlogen waren al voorspeld, WO2 werd aan beide kanten gefinancierd
door de Illuminati. WO3 kan starten in het MiddenOosten, maar komt hopelijk niet.
Met Jaap zijn er velen die menen dat de Annunaki
op de achtergrond de lakens uitdelen. Een klein
groepje mensen op aarde, 0,01%, trekt aan de
touwtjes. Mogelijk ook nu via de coronapandemie.
Lees de boeken eens van G. Clark ‘ The Annunaki
of Nibiru ’ en van Van Tellinger ‘Slaves species of
the Gods’ en het laatste boek van Davic Icke ‘The

Answer ’.

Alle Amerikaanse presidenten waren gekozen
door de Illuminati. Trump niet. Wat een schok.
Trump doet soms rare uitspraken maar is niet
zo’n vreselijke president. Trok zich meteen terug
uit WHO en organisaties die geïnfiltreerd bleken.
In Amerika is inmiddels alles geïnfiltreerd, de
FED, CIA, FBI, National Security Agency, pers en
media. De media geven onjuiste informatie.
Er zijn supra-organisaties, dus organisaties die
qua regelgeving boven onze nationale organisatie
staan en dicteren. Daar komt ook veel verzet te6

gen. Poetin wijzigde de grondwet door de Russische wetgeving boven internationale wetgeving
te laten gelden.

veel foto’s van UFO’s en buitenaardse beschavingen. Er schijnen 54 beschavingen te bestaan.
NASA bewaart meer dan 1 miljoen UFO meldingen. We worden dom gehouden, maar het is niet
meer vol te houden dat ze niet bestaan. Janet
Ossebaard, de graancirkelkenner, heeft veel foto’s en schreef over de graancirkel waarin Enki of
EA zich kenbaar maakte via binaire codes, die
samen zijn naam vormden.
Orbs zijn lichtbollen, in Jaaps ogen intelligente
entiteiten, energieën. Ze duiken op bepaalde
momenten op, soms met veel humor. Niet iedereen kan ze zien. Jaap heeft er in Frankrijk vele foto’s van gemaakt.
Steencirkels hebben ook een bijzondere waarde,
neergezet door voorgaande beschavingen. Het
zijn misschien energiecentra waar men energievelden kan opwekken. Stonehenge is een bekende, maar er zijn ook steencirkels in Schotland.

Q-Anon ofwel de “Storm of the Great Awakening”
is een groepering in Amerika die veel achtergrond informatie deelt over over de Illuminati en
wat gaande is. Veel Amerikanen sloten zich al
aan. Jeanet Ossebaard heeft het uitgebreid hierover. Ze worden weggezet als complotdenkers.
Hun kreet is: ”Where we go one, we go all”. Ik geloof dat wij mensen in de basis goed zijn. Wij zijn
op de aarde gezet door Enki en zijn zusje Ninsah,
goede goden. Wij zijn door godsdiensten en organisaties in de tang genomen en onder controle
gebracht. Nu wil men ons weer tot slaaf maken en
onderdrukken.
Er was/is teveel onrust in de wereld: Hongkong,
Chili, gele en rode hesjes, het voorkomen dat
Trump herkozen zou worden, social media openbaringen, werking supra-organisaties, betrouwbaarheid van apps, Brexit, nieuwe bladen, veel informatie in boeken.
Tijd dus om de zaak te onderdrukken. Daarvoor is
de Covid-19 bedacht. De pandemie is er om veel
gebeurtenissen te onderdrukken en o.a. de Amerikaanse economie onderuit te halen.

Jaap is gefascineerd door elektromagnetisme. Er
zijn en worden experimenten uitgevoerd, zoals
ooit het Philadelphia-experiment. Men heeft een
oorlogsschip helemaal met elektromagnetische
golven omringd, met het doel om het schip onzichtbaar te maken, maar het is helemaal uit de
hand gelopen, er traden vreemde verschijnselen
op, waarbij het schip tijdelijk verdween, bemanning ziek werd of omkwam. Er zijn boeken over
geschreven.

Symboliek
Behalve de genoemde tekens staat er een kleine
uil op het 1$ biljet. Het symbool is verbonden met
kinderoffers in uil-vormige tempels. Dit i.v.m. het
verkrijgen van adrenochrome, een stofje in het
bloed van doodsbange jonge kinderen. Je blijft er
jong bij. Gewoon te koop.
Ogen die lijken te schijnen, ook wel de “Shining
ones” genoemd. Ze hebben de omgekeerde Nazi
groet en omgekeerde pentagrammen, piramiden,
het getal 666, de uil, obelisk, bokkegroet, one eye,
eeuwige vlam, Skull and Bones, Alziend oog.

Toekomst en rampen
Jaap is huiverig voor de oorlogszuchtige mentaliteit van de Amerikanen. Ze hebben een enorm
wapenarsenaal. Maar de strijd met buitenaardsen
aangaan lijkt een verloren zaak. Paul Hellyer,
voormalig minister van Defensie van Canada, inmiddels 97 jaar, adviseert nadrukkelijk dit niet te
doen. Hij brengt zijn verhaal over de wereld in
‘Light at the end of the tunnel’.

21 december 2012 verging de wereld?
Veel mensen verzamelden bij het plaatsje
Bugarach, vlakbij Rennes-le-Château. Daar is een
heilige berg, waarin ondergrondse beschavingen
leven. Jaap maakte mee dat er mensen in wilde
paniek naar buiten renden toen ze contact kregen
met deze mensen in de berg. Er gebeurde toen
niets, maar ook wél wat. Een heleboel mensen zijn
gaan nadenken over hun levenshouding.

Jaap is bang voor experimenten als HAARP, Darpa, chemtrails, 5G, geknoei met DNA, nanodeeltjes. We zitten er middenin.
We moeten wakker worden. Dat zei ook Marcel
Messing in zijn boek ‘Worden Wij Wakker’.
Er zijn veel schrijvers op dit moment die ons wakker maken. Allemaal mensen met voortrekkersrollen. Gelukkig nemen jonge mensen het over.
Op een foto zien wij president Eisenhower in
overleg op Muroc Air Base in Californië met een
afvaardiging van de “Galactic Federation of
Light”. Er werd ongelooflijke technologie aangeboden in ruil voor kernwapens. Buitenaardsen
willen geen kernwapens. De aarde is een aantrekkelijke planeet om mee samen te werken of
over te nemen en onder controle te brengen, bijvoorbeeld via mind control.
President Nixon sprak met Valiant Thor, Venusian
Commander (met een IQ van 1200). Deze heeft

UFO’s, Orbs, graancirkels
Coen Vermeeren, voormalig hoogleraar in Delft, is
er zeker van dat UFO’s bestaan. Jaap vindt dat
ook. Zijn dochter heeft UFO’s gezien 50 m bij haar
vandaan in Bugarach. Ook door anderen zijn ze
regelmatig bij de berg gezien, maar dan als een
silhouet in de wolken. Bekend is de UFO of orb, in
Fatima op 13 oktober 1917. Een gigantische bol
kwam naar beneden en draaide om zijn as. De 3
Fatima-kinderen hadden dit al voorspeld. Er zijn
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zelfs een boek geschreven. Hij zei: “Alle ziekten
van de mensheid op aarde kan ik helpen te genezen in ruil voor het opgeven van nucleaire wapens”. Dit werd niet geaccepteerd, omdat dit niet
geloofd werd, niet door de militairen, noch door
het Pentagon. Vrije energie, alle ziekten de wereld
uit in ruil voor opgeven van nucleaire wapens.
David Icke heeft veel boeken geschreven en bevlogen presentaties over de hele wereld gegeven
met de boodschap: “Wij zijn als mens ongelooflijk
krachtig”. ‘De fantoom-zelf ’ dat gaat over de Matrix. ‘Alles wat je moet weten, maar je nooit is verteld ‘. En zijn laatste boek ‘The Answer ‘.

Nicola Tesla praat over HAARP en chemtrails met
zijn aluminium om de ionosfeer beter geleidbaar
te maken voor elektromagnetische straling. En om
daarmee ons klimaat te kunnen beïnvloeden.
Tesla had al 0-punt energie uitgevonden, vrije
energie uit de ruimte. Na zijn ontdekking werd hij
aan de kant gezet door zijn financiers en zijn archief werd in beslag genomen. Die rusten ergens
in Amerika. Het is er allemaal.
Bill Gates, de ‘weldoener’ en ‘boosdoener’, een
grote financier van de WHO, heeft zich hieruit teruggetrokken. De baas van de WHO roept een
Covid-pandemie uit, wat in feite een influenza is.
We staan allemaal op scherp. Wat test men eigenlijk. Covid-2 is niet geïsoleerd. En hoe kan je er
een vaccin tegen brouwen? Verplichte vaccinatie
wereldwijd? Misschien in Nederland niet verplicht,
maar mogelijk via omwegen wel.
Soros, een onruststoker. Hij betaalt artiesten die
de mars van Mexico naar USA liepen. Er zijn foto’s van. Ossebaard: Iedere keer waren het dezelfde mensen die hier en daar op de grond lagen en op de volgende plek weer. Dit gebeurt
ook veel bij rampen op de wereld. Vaak dezelfde
fotografen aanwezig. Al die dingen worden nu
duidelijk.
Pers en media bepalen hoe het gros van de
mensheid denkt. De Rechtelijke Macht in Nederland zit al een beetje in de tas van de Illuminati.
Het ene goedkeuren en het andere niet.

Gezondheid
Robert F. Kennedy, zoon van de vermoorde senator Robert Kennedy, maakt zich momenteel sterk
voor de gezondheid van met name kinderen over
de hele wereld. Hij vertelt dat 54% van de kinderen in de USA chronisch ziek zijn. Hij gaf een
fantastische speech in Berlijn: “The moment of
truth has arrived” en “It’s not to get the virus under control but to get people under control”.
Door Frankema van Stichting Vaccinvrij en het
boek “Vaccinvrij” probeert via Wet Openbaarheid
van Bestuur van het RIVM inzage te krijgen: “Mag
ik dan het wetenschappelijk onderzoek zien waarin het staat dat het vaccin veilig is?”. Ze krijgt het
niet, want het is er niet. Wat in het Corona-vaccin
zit, weet je ook niet. Jaap neemt de vaccinatie
niet.

Eben Alexander en de Spirit World

Voorspellers en zieners

Alexander is een beroemd neurochirurg in Amerika, die twee boeken heeft geschreven: ‘Na dit leven’ en ‘De hemel in kaart ‘. Hij is een week lang
hersendood geweest. Officieel mag er dan orgaandonatie plaatsvinden. Hij hoorde alles wat er
om hem heen gebeurde. Heeft het later haarscherp kunnen vertellen en het klopte ook. Hij is
in de hemel geweest of in een andere dimensie
en vertelt erover als heel bijzonder en prachtig.
Dit is voedende informatie voor de mensheid.
Voorzichtig dus met orgaandonatie. Hersendood
is niet dood.

Veel grote zieners, zoals Nostradamus, Hopiindianen, Lucia, Fatima, Cayce hebben allemaal
voorspeld dat deze tijd zou aanbreken. Schrijver
William Bramley, stelt dat gedurende de hele
mensheid er een soort verborgen hand is geweest die voortdurend oproer zaaide en conflicten veroorzaakte. Kortweg: twee conflict hebbende organisaties, een 3e erbij die niet oplost maar
‘oorlog’ veroorzaakt.

Wie heeft de macht? Illuminati, Annunaki? Wie zijn
het? Hoe vinden wij ze?
Antwoorden hierop zijn in ieder geval: via ‘follow
the money’, bloedlijnen, technologieën, informatie,
oorlogen. Wat ze willen staat op de Georgia Guidestones.
Nog een vraag is: “Hoe verhouden al deze groeperingen, aards en buitenaards, zich tot elkaar?”
Wat doen de Illuminati onderling als ze hun doel
bereikt hebben? Het is de vraag of ze zich van
binnen gelukkig voelen. We moeten niet onderschatten hoe krachtig wij zijn, schrijft de ‘slapende profeet’ Cayce. We hebben ongelooflijk veel
geesteskracht en creativiteit. Als wij werkelijk in
onze liefde blijven staan, van onze medemens
houden, van de aarde, en daar naar handelen,
dan zijn wij in feite onoverwinnelijk.

Rudolf Steiner (1861-1925) beschrijft in zijn boek
hoe twee engelen hem de boodschap geven,
waaraan zij werken bij de mensheid: “Geen mens
zal in de toekomst meer rustig van zijn geluk kunnen genieten als anderen naast hem ongelukkig
zijn. Het doel is dat ieder mens in de beelden die
hij krijgt iets goddelijks in zijn medemens zal zien.
Ook dan zal de mens als een evenbeeld van God
worden gezien”. Jaap stelt zich de vraag: “Heeft
de universele God, de God van het heelal, nog
andere wezens geschapen?”

Mind Control
Marshall Vian Summers (een nieuwe profeet)
kreeg waarschuwingen via mind control briefings
in zijn boek ‘The Allies of Humanity’ ofwel ‘bond8

genoten van de mensheid’. Het waren waarschuwingen dat er begerige buitenaardse beschavingen zijn die ons via mind control willen laten
overgeven aan hogere machten. Geweld schijnt
niet te mogen. Advies om onze spiritualiteit te
ontwikkelen.

James Corbett maakt podcasts, bijv. “The Great
Reset”.

Over vaccins
Er wordt gesproken over genetische manipulatie
via nanodeeltjes in vaccins. Dat zijn zeer kleine
deeltjes, ter grootte van 1 tot 100 nanometer (één
nm is één miljoenste millimeter). Deze zouden
mogelijkheden geven tot mind control: ons denken op afstand te volgen via 4G en 5G. Er is een
recent verhaal dat DNA gewijzigd wordt om ons
tot halfrobot te maken en wij zo naar algoritmen
gaan luisteren en bestuurd gaan worden. Jaap
vertrouwt erop dat wij uiteindelijk lid worden van
de Galactische Federatie. We zitten in een kosmisch experiment, een bijzondere tijd en dat het
uiteindelijk allemaal goed komt.

Brand in Notre Dame in Parijs.
Deze schijnt in brand gestoken te zijn. De balken
waren bijna versteend, dus die gaan niet zomaar
in brand. Er zijn nog 12 kerken in brand gestoken
in Frankrijk. De reden was om aan te geven dat
wij niet langer bang hoeven te zijn voor de kerken.
Aanbevolen boeken e.d.:
 ‘Tetralogie over Satanische bloedlijnen’
 ‘De nieuwe wereldorde’: China neemt zijn
macht.
 ‘Insight the earth’ van Radu Cinamar. In gebied van Transilvania/Roemenië waar in een
berg een onderaardse ruimte is gevonden vol
met technologie die dateert uit ongeveer
50.000 v. Chr en zelfde tijd als Lemurië, Atlantis etc. Met tunnels die naar Israël lopen, tunnels naar Tibet.
 Bladen als ‘Gezond Verstand ‘.
 ‘Zonneschijn voor het licht is’ van Judy Satori,
een heerlijk boek over buitenaardse beschavingen op hele andere zonnestelsels en heel
andere dimensies.
 ‘Time Bender’, van Tijn Touber.

Hoe komen en blijven wij in onze kracht?
 Geloof in jezelf. Je bent ontzettend sterk als
mens.
 Houd de universele liefde.
 Blijf glimlachen.
 Voel met je hart of iets goed voelt. Angst verengt.
 Ga van hoofd naar het hart.
 Gedachten zijn krachten. Bewezen is dat je
zelfs experimenten kunt wijzigen.
 Denk aan de L’s: leven, licht en liefde. Houd
dat vast.
 Het licht is vele malen groter dan de duisternis.

Personen die ik nog wil noemen:
Open brief van aartsbisschop Carlo Maria Vigano
aan Trump, “A warning for president Trump’’
(Google).

Jaap Rameijer is te googlen via zijn reisavonturen
en boeken. Zijn boek ‘Van Annunaki tot Illuminati’
geeft een samenvatting van allerlei boeken, waarvan een lijst opgenomen is achter in het boek.

Irene

Parel
Onnadenkend respect voor autoriteit
is de grootste vijand van de waarheid.

Albert Einstein
(1879-1955)

Januari-lezing
Op zondag 10 januari 2020 spreekt Mies Kloos bij ons over: Het Aquarius-tijdperk, het grotere plaatje.
Zij gaat dan in op de actualiteit.
Het is nu nog niet bekend waar deze lezing kan plaatsvinden en hoe laat. Misschien wordt het een zoomlezing. In de volgende Nieuwsbrief en ook op onze website en facebookpagina komt hierover meer informatie.
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