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Nieuwsbrief nr. 9, november 2021
Lief mens,

Jouw keuze om je hogere Waarheid te leven, draagt bij aan het ontwaken van de nieuwe Aarde en een
nieuwe mens.
Als je leert kijken door de ogen van jouw hogere Zelf, als je de wereld om je heen beziet vanuit zelfbewustzijn, dan weet je dat alles wat er om je heen gebeurt, onvermijdelijk is in een proces van omwenteling
en shiftend menselijk bewustzijn. Ieders persoonlijke inzet en bereidwilligheid is van grote invloed op hoe
snel of hoe langzaam dit proces duurt. Waar ligt onze focus? Bij de chaos of bij datgene wat al zo voelbaar
is en steeds meer zichtbaar wordt? Het duurt even en misschien wordt het eerst nóg chaotischer… maar
het gaat heel zeker beter worden!
Ik word me steeds meer bewust van hoe gemakkelijk ik in de dualiteit blijf hangen door mijn aandacht te
vestigen op berichten over ‘wat er gaat gebeuren’, over doemscenario’s of wat dan ook.
Ook al weet ik dat dit gebeuren moet voordat eindelijk de zon kan doorbreken, houdt het me ongemerkt
in een lagere dualistische energie. En hierdoor houd ik een lagere energie van collectief dualiteitsbewust-

zijn in stand.

Er is slechts een heel subtiele verschuiving in mijn waarneming en gewaarwording nodig om bij alles wat
er om me heen gebeurt, tegelijkertijd te beseffen dat dit een weg naar iets beters openbreekt. Ik zou
bijvoorbeeld kunnen besluiten om in een gesprek met iemand niet meer mee te gaan in beklag over wat
er gaande is, maar uit te spreken dat ik zeker weet dat het beter gaat worden omdat ik die andere stroming
voel en zie toenemen. Het zou de energie direct al ‘upgraden’. Zou me dat lukken? Ik vind het een hele
uitdaging.
Enerzijds zie ik met verbazing en verontwaardiging een zich uitkristalliserend oud machtsbewustzijn. Anderzijds voel en ervaar ik die nieuwe lichtere energie van een toenemend verbindend bewustzijn. Wij zijn
Lichtbewustzijn met een zelfgekozen ervaring als mens tijdens dit cruciaal omkeringspunt waarin we de
keuze hebben om de dualiteit te overstijgen en de eenheid in alles te omarmen. Het lijkt de grootste uitdaging ooit om mezelf als goddelijk soeverein en vrij mens te ervaren. Een door de buitenwereld geconditioneerd stukje ‘ik’ twijfelt hier soms nog aan, of ontkent dit zelfs. Elke dag geeft mij nieuwe en andere
kansen om voorbij die dualiteit te zien, te voelen en te handelen. Kansen om mij bewust te worden van
diep gewortelde overtuigingen die niet overeenkomen met mijn huidige waarheid.
Emotioneel reageren op gebeurtenissen, uitspraken of gedragingen van anderen die helemaal tegen je
gevoel in gaan, heeft een plausibele oorzaak: gehechtheid aan lijden. Deze woorden gaven mij te denken.
Dit is nogal een krasse uitspraak, want wie kiest nou bewust voor lijden? Ben ik zo gehecht geraakt aan
lijden dat ik WIL lijden omdat het zo lekker pijn doet? Vandaag voel en ervaar ik heel bewust in mijzelf het
‘willen lijden voor de gemeenschap’. Dat is toch bizar dat dat ‘zo goed voelt’!? Waarom is dat zo? Is dat
misschien omdat ik mijzelf alleen op die manier iets waard vind? Heb ik alleen onder die voorwaarde
bestaansrecht? Zou het kunnen dat een tegenkracht mij tegenwerkt en mij – door mij voortdurend deze
overtuiging voor te schotelen – onder controle wil houden? Mij af wil houden van dat toenemend ontwakend goddelijk zelfbewustzijn? Is dit waarom velen blijven vertrouwen op machthebbers die het
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tegenovergestelde van vrij zelfbeschikkingsrecht prediken? Omdat het lijden tot een soort van bekende
veiligheid is geworden?
De buitenwereld laat mij mijn binnenwereld zien. ‘Dankjewel dat je mij mijn gehechtheid aan lijden laat
zien’. Ik besef dat ik niet langer slachtoffer wil zijn en overstijg de verdichte dualiteit door zelfcompassie,
door te kiezen voor het allerbeste voor mijzelf en door mij te realiseren wat mijn ware Aard is.
De mensheid was lang genoeg gevangen in een donkere machtige matrix van manipulatie en controle.
Zelfs als je begint te ontwaken uit de illusie, blijven menselijke gedachten, meer dan wij ons bewust zijn,
rondcirkelen in die toezichthoudende energie. Onderhuidse en onbewuste eeuwenoude (collectieve) afhankelijkheidsmechanismen worden nu belicht door ons groeiend lichtbewustzijn, waardoor we steeds
vaker tegen het plafond van een afgebakende controlerende 3D-ruimte botsen. Hoeveel passie je ook
voelt, alle goede hervormende ideeën die vanuit diezelfde matrix ontstaan, zullen niet die bevrijding en
uitkomst geven die je wenst.
De enige oplossing is om ons met ons hogere zelf te verbinden, dat is ons lijntje naar onze goddelijke
essentie, onze Bron. Noem het God, Sophia, die Ene, Bron… welke naam je eraan geeft, maakt niet uit. Die
vonk van soeverein Lichtbewustzijn van waaruit jij voortkwam en waarmee je menselijk DNA gecodeerd
is. Het is zo van belang dat je je eigen zelfbeschikkingsrecht weer realiseert en toe-eigent en jouw geboorterecht als goddelijk soeverein mens weer claimt. Daarmee trek je je energie juist heel moeiteloos uit
die matrix van macht en controle. Een collectieve zelfbewuste groep groeit gestaag en creëert een nieuwere, steeds sterker en groter wordende matrix van Lichtbewustzijn waarin ieder heel bewust leeft vanuit
die hogere Bronverbinding. In de wereld maar niet van deze illusionaire wereld. Vanuit jouw energie van
goddelijke verbinding reagerend op hen die zich (nog) volledig onbewust wanen. Noem het maar een
spirituele revolutie zonder strijd of oorlog. Er is ‘slechts’ de Kracht en Macht van ieders soevereine goddelijke essentie.
Kies voor de beste versie van jezelf. En het geeft niet wanneer het oude aan lijden gehechte deel je af en
toe weer naar zich toe wil trekken en je andere (oudere) versies van jezelf laat zien. Voel de compassie
die dit zelfdeel nodig heeft van jou en kies steeds opnieuw voor jouw nieuwere, hogere waarheid. Je blijft
mens, volledig je mensheid en je licht ademend.
Je kunt er niet meer om heen. Het is alsof je ziel je naar een andere tijdlijn roept en je toekomstige zelf jou
de hand reikt: ‘Volg Mij’…
Ter ere van het Geschenk van Leven dat Jou gegeven is: ga de brug over, laat pijn van je verleden achter
je om het Licht van je Ware Aard te verwelkomen en er naar terug te keren.

Herinner je, weet en voel Jouw Waarheid in elk volgend NU moment van de komende dagen, de komende
weken en maanden. We gaan samen in en naar een bewustere levensvorm in Vertrouwen, Liefde en Licht!
©Tineke
Praktijknatuurlijkbewust.nl

Buitenaards leven en Schumann resonantie
Conclusies na 35 jaar klokkenluider

Lezing door Anton Teuben op woensdag 10 november 2021 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang 19:30 uur, zaal open om 18:45 uur.
Let op: Het is niet nodig om u vooraf aan te melden voor deze lezing.
Tijdens deze lezing zal Anton Teuben zijn conclusies uitspreken en universele adviezen geven, gebaseerd op levenslang onderzoek.

control, de rol van de media, enz). Hij beschrijft wat
hij heeft ontdekt nationaal en internationaal t.a.v.
inter-dimensionaal contact en hoe jij weer controle
krijgt over je mind in deze bijzondere periode
waarin we nu leven. Een nieuwe wereld manifesteert zich, waar empathie, respect, de waarheid en
liefde en compassie de ingrediënten zijn.
Duizenden mensen uit alle lagen van de bevolking
hebben de afgelopen tientallen jaren hun verhalen
in vertrouwen aan Anton verteld. Hij heeft geen enkele twijfel en weet dat er daadwerkelijk altijd al
contact is geweest en de rol van Nederland hierin.
Hij heeft zich jarenlang kunnen verdiepen in de

Als kind was Anton Teuben
al geïnteresseerd in de
lucht- en ruimtevaart en hij
is nu al 35 jaar meldpunt
voor vreemde objecten en
ervaringen, en klokkenluider
(chemtrails, straling, gmo
(Genetic Modified Organism, genetisch gemodificeerd organisme), mind
2

vele dimensies/realiteiten, de technologie en de intenties van onze universele bezoekers en zal daar
tijdens deze lezing uitleg over geven.

en feiten terug te brengen bij de mensheid. Met
name het besef hoe we zelf functioneren en welke
mogelijkheden er zijn tot zelfherstel door het integreren van de Schumannresonantie (trillingsfrequentie van de aarde), zijn de belangrijkste ingrediënten en de sleutel om het universum te
bevatten. Het draait om jouw intentie want …
Universe is magic and love is the key.

Vanaf 2002 is er aan gewerkt om de bevindingen
en opgedane universele kennis publiekelijk te maken met het Soeverein Onafhankelijk Persbureau
Nederland, waarmee miljoenen mensen wereldwijd zijn bereikt. Dat heeft geleid tot deelname aan
de landelijke verkiezing in 2012 met de partij SOPN
(Soeverein Onafhankelijke Politieke Partij). Niet om
politiek te bedrijven, maar om essentiële informatie

De website van Anton Teuben vindt u op:
www.schumanninstituut.nl

Parel
DANS
Als een roep vanuit het verleden
wordt er een diepe snaar geraakt…
en dans ik de dans
tussen voelen en denken
tussen waarheid en illusie
tussen rede en radeloosheid.
IK dans
tussen Duisternis en Licht
een dans van
afgescheidenheid naar Eenheid
en weer terug.
Al dansend vind ik
meer van mijn ware identiteit
in Licht, Liefde en Heelheid.
Voorbij
angst en pijn van
afgescheidenheid.
Overgave
aan ‘Al wat MIJ is’:
‘Yes, Thank You, I receive’
En in die warme stilte van Eén
sterft de echo
in een liefdevolle lichtklank van
‘IK BEN’

©Tineke Kleine Deters

Coronaplandemonie1984

Verslag van de lezing door Peter Vereecke op dinsdag 5 oktober 2021.
Welkom bij ‘’De Grote Waanzinshow’’. Het grote
demonische corona-plan komt niet zomaar uit de
lucht vallen. Dit corona-plan speelt al sinds 1984,
een plan om de wereldbevolking te sturen, te overheersen en decimeren. We zullen kort dit plan
doorlopen en kijken waartoe dit allemaal in staat is,
het zgn. “Kroniek Plandemiek Chiniek”.

Alles begint in Wuhan, een grote stad in het oosten
van China, met evenveel inwoners als in België, te
weten 11 miljoen. In Wuhan is veel zware industrie,
hoogtechnologische activiteiten en derhalve veel
verkeer, dus veel luchtvervuiling. Wuhan is ook de
eerste stad in de wereld waar 5G full-scale is uitgerold, in het najaar van 2019. Dit betekent tevens
dat 200.000 tot 300.000 camera’s alle bewegingen
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van de inwoners registreren. Begin februari 2019
is er binnen enkele weken een aantal barakken gebouwd met ruimte voor 1000 patiënten. De initiator
is: Xi Ping.
Eind november 2019 ging Xi Ping naar de inmiddels beruchte vismarkt van Wuhan. Hier nuttigde
hij een soepje, dit was ofwel een vleermuissoep,
ofwel een soep getrokken van een gordeldier. Na
enkele dagen voelde Ping zich niet lekker. Koorts,
hoesten, zere keel en zo. In het ziekenhuis bleek
dat er inmiddels 197 mensen waren binnengebracht met soortgelijke klachten bij het ademhalen. Aanvankelijk dachten de doctoren dat het een
bacteriële infectie was en men startte met antibiotica. Toen dit niet bleek te werken, dacht men al
snel aan een ander soort infectie. Op 12-12-2019
werd er gewag gemaakt van een onbekend soort
corona-infectie die de oorzaak is van een nog niet
eerder voorgekomen vorm van longontsteking.
Eind december 2019 ging er een persbericht uit
van de medische staf, waarin bekend werd gemaakt dat er een onbekend coronavirus was gedetecteerd.
Hier komt de WHO in beeld. De Wereld Gezondheidsorganisatie oftewel World Hoax Organization,
volgens Peter Vereecke.
Op 1 januari 2020 startte de Duitse viroloog Drosten een PCR test die op 23 januari werd goedgekeurd. Normaal verloopt een procedé van het opzetten van een nieuwe test minimaal enkele
maanden. Op 5 januari 2020 adviseert de WHO al
zijn leden (in feite alle landen van de wereld) zich
voor te bereiden op een nieuwe, onbekende infectie. Op 11 maart 2020 wordt de situatie in België
officieel betiteld als een pandemie en op 13 maart
2020 gaan België en Nederland op slot.

jonge mensheid bezig met overleven en naast elkaar leven. In feite staan de Elohim voor Aliens. De
apostel Paulus schrijft in een brief aan de Efeziërs
dat de mensheid strijdt tegen het kwaad, niet tegen
elkaar, maar tegen het kwaad in de hogere regionen (Efeziërs hoofdstuk 6 vers 12).
De Aliens hebben nakomelingen verwekt bij
aardse vrouwen en zo is een ‘elite ras’ ontstaan,
met ‘blauw bloed’. De elite zou je kunnen omschrijven als de geheime regering – in feite psychopathisch besmet – nu de elitaire groep de Deep State,
werkend aan een samenzwering tegen de mensheid. De meeste mensen volgen als makke schapen het advies van de gezagsdragers zonder na
te denken.
Wat is de Deep State? Het is een klein clubje, over
de wereld verspreid, van maar enkele duizenden
‘superwezens’ met eigenschappen als zeer ambitieus, sluw en planmatig actief, ze hebben géén
gevoel, géén geweten, geen waarheidsbesef. Ze
zijn afhankelijk van geweld, seksuele perversiteiten en bloedoffers, zwarte magie en mind control.
Ze willen de hele mensheid onder controle hebben
en denken dat zij de wereld bezitten.
Wat er nu wereldwijd gebeurt in de maatschappij
is een diabolisch plan, al meer dan 100 tot 150 jaar
geleden uitgeschreven in een plan, een strategie
om de wereld te overheersen. Alles in het diepste
geheim, in een besloten bestuur, in piramidevorm
georganiseerd, dus top–down. Ieder weet alleen
wat hij moet weten, alleen de hoogste top heeft
overzicht en als er in de lagere regionen evt. gewetensbezwaren worden geuit, wordt die persoon
en/of zijn gezin gechanteerd, bedreigd of geëlimineerd.
De Deep State gebruikt zwarte magie en staat in
contact met duistere machten, satanisch en Luciferisch. Letterlijk. Zij haten God, de Christus, zij geloven niet in een goddelijke schepping, ze verachten de mensen en de natuur. In alles wat ze doen
blijkt dat ze een groot belang hechten aan symboliek, astrologie en bijvoorbeeld de symbolische betekenis van getallen.

De mensheid groeit en verandert, past zich aan
nieuwe situaties en voorvallen in de maatschappij
aan en bij velen vindt er een verschuiving plaats in
het bewustzijn: het besef dat men in een matrix
leeft. Men gaat op zoek naar de waarheid, je probeert jezelf te bevrijden van allerlei hindernissen
en je probeert jezelf te ontworstelen aan het gezag. Dit is mooi verwoord in het verhaal van Alice
in Wonderland. Het grootste goed van de mensheid: door het zoeken naar de waarheid ga je je vrij
voelen.

Op aarde zitten we in ‘een spel’, wat betekent dat
alles op aarde in alle openheid moet gebeuren.
Hun acties worden weliswaar aangekondigd, maar
dit gaat versluierd of onder het motto: ‘Hide it in the
Open’. Alleen de wakkere mensen hebben iets
door. Of een andere, effectieve tactiek: maak het
belachelijk, bv. geloven in Ufo’s. Uiteindelijk staat
de hele samenzwering door de ingrepen van de
Deep State onder invloed van satanische krachten.
Een duidelijk markeringspunt in deze is 9/11. Dit
was in feite een satanisch offerritueel ter ere van
Lucifer.

Er is een metafoor die het wereldbeeld weergeeft.
Een piramide. De driehoekige topsteen staat los. In
de topsteen staat een oog. Het oog van god. Het
oog van EL. In een ver, duister verleden is er een
wezen op aarde gekomen, genaamd EL, de L staat
ook voor Lucifer. Lucifer was niet alleen. Hij werd
vergezeld door de Elohim. Hij had 300 wachters bij
zich. Dit staat voor het gegeven dat de jonge
mensheid op aarde bezoek heeft gekregen van
buitenaardse wezens die ons van alles hebben bijgebracht: beschaving, maar ook minder positieve
zaken. De mannen werd geleerd te vechten en wapens werden geïntroduceerd. Tot dan was de

Het doel is de NWO: De Nieuwe Wereld Orde. Door
dit kleine virus los te laten, ontstaan er
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mogelijkheden de mensheid te ketenen en te beheersen. Zoals in de middeleeuwen de Zwarte Pest
de bevolking decimeerde (een derde van de toenmalige bevolking in Europa werd het slachtoffer)
en tijdens WO I de Spaanse griep. Zie trouwens de
overeenkomst tussen het dragen van een kruidenmasker door de dokters in de Middeleeuwen, gasmaskers in WO I en een mondkapje nu!

symposium op/rond Valentijnsdag: de Valentijnsvaccins. Zoveel mogelijk vaccineren en zo vroeg
mogelijk. Wist je het niet zeker, hop, prik erin; als
het niet goed doet, kwaad kan het zeker niet. Er
werd niet over bijwerkingen gerept. Deze hoogleraar Van Damme wordt geraadpleegd door de regering.

Door toedoen van epidemioloog Neil Ferguson, lid
van het Imperial College van London ontstond er
wereldwijde paniek door zijn voorspelling dat het
virus zeer veel mensen zou doden. Dat het eigenlijk wel meeviel, werd niet gecommuniceerd. Ferguson werd stilletjes afgeserveerd. De boodschap
bleef hangen dat het virus levensgevaarlijk is, zeer
dodelijk en dat ons normale leven niet meer zou
terugkeren. Er was maar één oplossing: een vaccin.

Steeds meer artsen in vele landen verenigen zich
en zeggen: “Ik doe niet meer mee met die hoax”.
Laten de mensen zich eens goed en onafhankelijk
informeren. Ga actief zoeken naar informatie. Helaas is de censuur zeer actief. 750.000 filmpjes op
YouTube zijn verwijderd omdat ze niet het officiële
regeringsstandpunt onderschrijven. Al vele decennia getuigen de koppen in de meest vooraanstaande tijdschriften en dagbladen over dodelijke
virussen. Je moet hierbij beseffen dat de meeste
media in handen zijn van een heel klein groepje
magnaten, onderdeel van de Deep State. En vlak
Hollywood niet uit. Zij werken met ‘predicted programming’: speelfilms over besmettelijke ziektes.
(Ook speelfilms over moordende aliens, maar dit
terzijde).

Artsen voor vrijheid

Begin 2019 spreekt Marc van Ranst een congres
van virologen toe (die staan te trappelen om te
gaan vaccineren, geruggesteund door Big
Pharma). Van Ranst is professor aan de Universiteit van Leuven. In 2009 hield hij lezingen over de
voordelen van vaccinaties. In feite geeft hij nu zijn
aandachtige gehoor een crash cursus over hoe je
de mensen kunt manipuleren door het verspreiden
van angst en alarmerende berichten om zo de vaccinaties er makkelijk doorheen te drukken. Angst
werkt verlammend. Angst vermindert je weerstand
en verandert je immuniteitssysteem. Het aantal doden wordt overdreven. Voor het gemak vergeet
men dat er jaarlijks wereldwijd 600.000 mensen
aan de griep overlijden. De reguliere media worden ingezet met tendentieuze berichten, van Ranst
onderstreept het belang in deze van de media.
Vaccins worden gepromoot en er wordt bij herhaling benadrukt dat de vaccins geen bijwerkingen
hebben.

Ook The Simpsons wisten in de tv-serie in 2009 dat
er een levensgevaarlijk virus heerste. In een strip
van Asterix in 2017 is er een wagenmenner die Coronavirus heet, met zijn sidekick Passivus! Ook in
de EU, doorgaans redelijk conservatief, gaat er
een strip rond over een Covidpandemie in China.
Verder is er een rapper, Dr. Creep, die in 2013 een
nummer maakt, getiteld: Pandemic. In de songtekst lees je wat er vanaf 2019 zich in de wereld
heeft afgespeeld. Verder zijn er videospelletjes,
o.m. Play Incorporated, in 2011, met reclame voor
Corona-bier en graffiti teksten als: The Virus is a
Hoax. Iets anders wat toch ook wel bizar is: bij de
Olympische Spelen in 2012 zie je in de openingsceremonie wat zich in het stadion afspeelt: beelden van de Zwarte Pest, beelden van ziekenhuizen
met duizenden verpleegsters naast ziekenhuisbedden vol infusen, pictogrammen van het spikevirus en een beeld van een ziekenhuispatiënt die
verdacht veel op Boris Johnson lijkt(!). Vreemde
openingsceremonie… zacht gezegd.

De waarheid is dat covid niet eens in de top 20
staat van oorzaken van overlijden. Er wordt beweerd dat de ic’s vol liggen met covidpatiënten,
maar sinds de jaren ’90 is het aantal ic-bedden gehalveerd. De waarheid is dat 98.9 % van de covidpatiënten deze ziekte overleeft, degenen die het
niet overleven zijn 80+, hebben diabetes c.q. obesitas, longproblemen of anderszins onderliggende
problematiek. Om het nog niet eens te hebben
over medicijnvergiftiging of de gevolgen van 5G.

Edward Bernays is de peetvader van de psychologie en werkt nauw samen met het Tavistock Instituut voor Sociale Wetenschappen en het Stanford
Research Instituut. Zij beweren dat er slechts een
heel klein groepje mensen is, die verantwoordelijk
zijn voor de openbare mening, de politiek, de geaccepteerde dagelijkse omgangsvormen. In feite
is het ‘social engineering’, in samenwerking met
vooraanstaande universiteiten EN Hollywood om
zo een maatschappelijk geaccepteerd denken op
te roepen, bijvoorbeeld. gendergelijkheid, actiegroepen als BLM (Black Lives Matter). Je moet
vooral politiek correct zijn. Geen afwijkende mening hebben. Niet out of the box denken. Bernays

In de reguliere media gaat 70% van de berichtgeving over corona en 98% hiervan verkondigt het
officiële standpunt van de regering (cijfers uit België). In andere Europese landen zal het niet veel
anders zijn. In de jaren ’80 was het aanbod aan
vaccinaties zodanig dat je ze op 2 A4-tjes kon vinden. Tegenwoordig is het vademecum voor alle
beschikbare vaccinaties meer dan 1000 pagina’s.
Pierre van Damme, hoogleraar infectieziekten aan
de Universiteit van Antwerpen, hield jarenlang een
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is een Ashkenasi-jood, Zionist, aanhanger van de
Talmoed en in feite een Farizeeër, waar Jezus zo
tegen te keer ging!
Bernays en compagnons weten ook dat veel informatie onbewust binnenkomt, dat ook veel beslissingen op onbewust niveau worden genomen.

van de vorige eeuw zich het hele gezondheidsgebeuren hebben toegeëigend. De allopathische,
klassieke geneeskunde, waarvan al vele eeuwen is
gebleken dat het werkt, is meteen aan de kant geschoven als ‘alternatief’ en dus verdacht. Big
Pharma heeft nu het beste verdienmodel. Je kunt
immers niets verdienen aan gezonde mensen. David Rockefeller is de man die hierachter zit, hij
heeft begin vorig jaar verkondigd dat we op de
drempel staan van een wereldwijde transformatie
en het enige wat we nodig hebben, is een grote
crisis, dan zullen alle mensen wereldwijd als gedweeë schapen volgen. In het Lock Step document, waarin deze stappen worden beschreven,
staat ook dat na het verdwijnen van de pandemie
de strenge controlemaatregelen worden gehandhaafd en zelfs zullen worden geïntensiveerd, ook
al kan dit niet verantwoord worden door een
nieuwe bedreiging van de volksgezondheid – als
daar überhaupt ooit sprake van was.
In een video-simulatie van 10 jaar geleden over
een aanstaande pandemie werd gesuggereerd
dat er een pandemie in China zou ontstaan, zich
razendsnel wereldwijd zou verspreiden en dat er
binnen 3 maanden 10 miljoen doden zouden zijn
gevallen.

Even een zijsprongetje. Iedereen kent het duo Simon and Garfunkel met hun wereldberoemde hit:
“The Sound of Silence” (Peter Vereecke speelt het
lied af, met vertaling). De twee zangers zijn allebei
van Oost-Europese afkomst, hun ouders zijn Ashkenasi joden. Peter heeft niets tegen Joden of de
Joodse religie, maar is zich ervan bewust dat veel
Ashkenasi joden onderdeel zijn van de Deep State
en zo de wereld al vele eeuwen beheersen.
De vader van Paul Simon werkte als militair in het
leger aan een zeer geheim programma: ‘SSSS.’ Dit
staat voor Silent Sound Spectrum Spread. Een
laagfrequent geluid net onder de gehoorgrens dat
naar gelang het aantal Herz agressie kan opwekken, agitatie of apathie… De codenaam van dit ultrageheime programma was: The Sound of Silence. Door dit lied, de sfeer, voel je je ook al een
beetje wegzakken, een beetje wee, gedwee… Zo
maak je zombies van de bevolking. Als voorbeeld
moet je weten dat door het kijken naar tv-programma’s binnen 10 sec. je hersens in een alfastaat raken en in een lichte staat van hypnose raken. Hierdoor komt ook informatie kritiekloos binnen. Zombies. Makke schapen.

Een heel belangrijke instantie: ‘The Global Preparedness of the Members of the Monitoring Board’,
tot stand gekomen in 2018 op initiatief van de WHO
en de Wereld Bank. Dit is in feite het verlengde van
een comité dat de V.N. in 2014 hadden opgericht.
Dit comité stond bekend als de ‘Task Force’– een
militaire term – met de specifieke opdracht: het monitoren van de Global Health. Dit document van
The Global Board zag in september 2019 het licht.
Een document met als onderwerp: De Wereld in Risico, met als illustratie de wereldbol die wordt bedreigd door een inmiddels bekend iconisch beeld
van een virus. Verder staat er in dit document een
afbeelding van de wereldkaart met eromheen alle
bedreigingen die er in de loop der jaren op ons zijn
afgekomen; er zouden inmiddels al 1084 epidemieën hebben plaatsgevonden in 172 landen. Met
een duidelijk fatalistische boodschap: er is geen
ontsnappen aan, het gaat van kwaad tot erger.
Bij dit soort acties zijn de Rothschilds natuurlijk
nooit ver weg. Alles in het kader van de Nieuwe
Wereld Orde. Richard Rothschild, een van de leden van deze ‘club’ heeft in 2015(!) een patent
aangevraagd voor een werkwijze die kan worden
ingezet voor het testen op Covid-19. Mooi op tijd.
Uit documenten op internet blijkt dat veel landen
ruim voor de uitbraak van corona miljoenen testkits
hebben besteld. De Wereld Bank heeft ook ruim
van tevoren rekening gehouden met de miljarden
dollars die de pandemie zou kunnen gaan kosten
en er is ook een einddatum bekend van het einde
van de pandemie: 31 maart 2025. De Wereld Bank
heeft vast een glazen bol! Handig om alle geldstromen te monitoren.

Plandemie
Alles is ongelooflijk goed voorbereid. De WHO
heeft op 3 februari 2020 een strategisch plan verspreid en een jaar later is daar een update bij gekomen. Dit betekent dat alles in feite al in de startblokken stond. Het is onmogelijk om binnen één
maand dit alles voor elkaar te krijgen. Marc van
Ranst, hoogleraar virologie aan de Universiteit van
Leuven, heeft zich in 2009 tijdens een tv-programma laten ontvallen dat ‘men’ al sinds 2003 bezig is een grieppandemie voor te bereiden.
Er is een belangrijk document, gedateerd 2010,
betreffende scenario’s voor de toekomst en de
technologie, het Lock Step programma, waarin een
compleet scenario wordt uitgewerkt met wat er zou
moeten gebeuren als er bijvoorbeeld in China een
gevaarlijk virus uitbreekt, dat zich vervolgens over
de hele wereld verspreidt. Dit jaar is er een brochure bijgemaakt, een minutieus uitgewerkt plan
om in de V.S. iedereen wekelijks te testen. Digitale
apps en volg-software moeten zorgen voor een
volledige tracking op grote schaal. Iedereen moet
voortdurend in kaart gebracht en wekelijks getest
worden om Covid-19 volledig onder controle te
krijgen, lees: “om de bevolking volledig onder controle te krijgen”. Goed gespeeld, eerst wordt de
theorie gelanceerd en vervolgens de praktijk. Wie
zit hierachter? De Rockefeller Foundation. Een van
de prominente Ashkenasi-families die in het begin
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De John Hopkins University is ook goed wakker, zij
hebben vanaf 2017 een plan klaarliggen. Zo gauw
Covid-19 van het wereldtoneel verdwenen is,
wordt er een volgende pandemie opgestart onder
de naam: Spars; geïllustreerd met een pictogram
van een gevaarlijk uitziend spike-virusdeeltje. Hier
komt dr. Fauci in beeld. De Marc van Ranst van de
V.S. Deze Fauci voorspelde in 2017 dat Donald
Trump geconfronteerd zal worden met een infectie-uitbraak.

natuurlijk meteen aan John Lennon. Een complexe
figuur. De Beatles – wie is er geen fan van – hebben in hun geschiedenis ook zeker een zwarte
bladzijde, of meer dan een. De Beatles zijn niet wie
ze lijken te zijn. Het schijnt dat Paul McCartney een
kloon is.
Het Wereld Economisch Forum heeft ook zo’n
beetje alle Europese regeringsleiders onder controle en zij zijn als marionetten die het beleid van
de elite netjes uitvoeren. Zij hebben geen enkele
macht over hun regering en over welk beleid gunstig zou zijn voor de inwoners van hun land. Mitterand, Macron, vele Europese en mondiale leiders
zijn de puppets. De toekomst, volgens het Wereld
Economisch Forum, ligt vooral in het decimeren
van de bevolking. Eerst de ouderen, de zwakken
en zieken, dan iedereen die geen nut meer heeft,
dan de meelopers en de niet-zo-snuggeren; we laten ze denken dat het voor hun eigen bestwil is.
Het makkelijkst gaat dit door een pandemie. Lees:
‘The Future of Life’ uit 1981, van Jack Attali, een
Ashkenasi-telg en adviseur van Mitterand. Hoezo,
complotdenkers. Ga eens spitten op internet en zie
wat je tegenkomt…

Op 18 oktober 2019 gebeurt er iets merkwaardigs:
de Militaire Wereld Spelen, een soort van Olympische Spelen voor soldaten wereldwijd, gehouden
in Wuhan. Op een foto van het stadion tijdens de
openingsplechtigheid lijkt het of er een Ufo verschijnt. In hun vrije tijd bezoeken de soldaten ook
de vismarkt.
Op dezelfde dag vindt aan het John Hopkins University Institute het Event 2.01 plaats. Een bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum, geïnitieerd en gesponsord door de Rockefellers en
Melinda en Bill Gates. Onderwerp op de agenda
o.m.: Hoe om te gaan met dissidenten en antivaxxers. 2.01 Staat voor de datum van 20 januari
2020, toen bekend werd dat de besmetting van het
virus van vleermuizen komt, maar dat mensen ook
elkaar kunnen besmetten. Bill Gates is voorstander
van een drastische bevolkings-reductie. En natuurlijk is hij een groot voorstander van vaccineren. Voor elke geïnvesteerde dollar ontvangt Gates
$ 20 terug. Geen Covid, geen winst. De onlangs
overleden prins Philip uit de U.K. heeft eens beweerd dat, als hij zou reïncarneren, het liefst zou
terugkomen als een killer virus(!).

We komen even terug bij Marc van Ranst. Wat gaat
er om in zijn hoofd? Een van zijn uitspraken: “De
natuur is de grootste bio-terrorist”. Wie kent het
liedje niet: “Weet je wat ik allemaal zie als ik gedronken heb, allemaal beestjes…” Er zijn 100 miljoen soorten beestjes, denk aan schimmels, algen,
bacteriën en virussen. Er zijn alleen al 320.000 verschillende soorten virussen. Allemaal heel klein.
Superklein.
Hier een artistieke weergave van hoe een virus er
uitziet. Ernaast een zeemijn.

Laten we het eens hebben over Klaus Martin
Schwab, leider van de G7, oprichter en voorzitter
van het Wereld Economisch Forum. Bastaard van
een Rothschild, met Naziverleden in zijn familie. De
Covid-19 is een uitgelezen gelegenheid voor een
Great Reset. Schwab heeft er een boek over geschreven, met als leuze: Build Back Better. Weg
met het oude normaal. Geen kleine, aparte landjes,
alles en iedereen onder één paraplu. Eén wereldregering. Alles centraal. Mondiaal. Digitaal. Iedereen gevaccineerd. Geen privévermogens (natuurlijk wel voor de multimiljonairs) maar een globaal
basisinkomen: “You’ll have nothing and you’ll be
happy”. De beginletters van de leuze van Build
Back Better kun je lezen als: 666. Ook staat 666 in
het logo van het World Economic Forum. 666: Het
Teken van het Beest. Welkom in de Nieuwe Wereld.
Stel je voor, de Nieuwe Wereld Orde! Stel je voor:
imagine, there is no heaven, no spirituality; no
countries, no possessions, no religion, en dat
Christendom, daar moeten we dan ook maar meteen vanaf. Heel de wereld wordt One Brotherhood.
We zijn allemaal één. Kijk bijvoorbeeld naar de experimenten op basis van die droom: het communisme, het China van Mao, Noord-Korea, Cuba.
Aangaande de quotes van hierboven, denken we

Er is de microben-theorie, gepromoot door Louis
Pasteur bij de ontdekking van penicilline. Spuit het
virus in met antibiotica en je wordt beter. Er is ook
een milieutheorie: Zorg voor een gezond en
schoon milieu en een goed werkend immuunsysteem. Dan heb je geen antibiotica nodig. Simpel
gezegd: zwemt de goudvis in een vissenkom met
vies water, dan kan je de vis inenten. Maar je kunt
ook het water verschonen. Béchamp was een
voorstander van een schone, gezonde omgeving.
Pasteur werd gesteund door de Rockefellers, dus
antibiotica werd geprefereerd. En is natuurlijk een
verdienmodel. Virussen zijn geen levende organismen. Ze hebben een gastheer nodig. Strikt genomen zijn virussen niet besmettelijk. Coronavirussen zijn al bekend in de jaren ’50. De meeste
mensen merken er niets van.
Er rijzen ook steeds meer vragen over virussen.
Bedenk het volgende. Ze bestaan niet! Er is er nog
nooit een geïsoleerd. Er is er nog nooit een geïdentificeerd. Er is er nog nooit een gepurificeerd. Er is
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er nog nooit een geverifieerd als veroorzaker van
een ziekte. Dit legt een bom onder de hele medische wereld. De viroloog Stefan Lanka heeft dit
ontdekt, hij verdient een standbeeld! En ter vergelijking, professor Luc Montagnier, een Franse Nobelprijswinnaar, heeft het Hiv-virus ontdekt, maar
nog nooit onder de microscoop gezien. Hij geeft
het zelf toe.
Hoe wordt een virus dan geïsoleerd? Zo gaan de
wetenschappers te werk: je neemt wat longvocht,
je neemt een klompje cellen van een proefdier, wat
gedestilleerd water, een klontje kankercellen, vervolgens goed schudden, even in de broedstoof en
onder de elektronenmicroscoop. Je isoleert vervolgens enkele stukjes DNA en RNA. Je neemt
30.000 basenparen, je laat er een gesofisticeerd
computerprogramma op los en op basis van willekeurig 30 basenparen volgt er een conclusie:
‘Help, ik heb een nieuw virus ontdekt!’

Messenger-RNA, die in de bloedbaan wordt gebracht en zich tegen het eigen immuunsysteem
keert. Het is genetische manipulatie.
Er zijn inmiddels cijfers van augustus jl., verzameld
door een instantie en bijeengebracht in een Europese database: 21.766 doden door vaccinatie,
2.074.410 gevallen van bijwerkingen als trombose,
hartproblemen als ontstekingen aan het hartzakje,
of stuiptrekkingen. Dat zijn dan de officiële cijfers.
Er is slechts één procent van de bijwerkingen van
het Covid-vaccin geregistreerd. Omdat iedereen in
het medische circuit zegt: alles is veilig. Er kan
werkelijk niets gebeuren. Ook al wordt er alarm geslagen door veel doctoren, medici en apothekers.
Dit wordt hen niet in dank afgenomen door collega’s. Mike Yeadon, voormalig vicepresident van
Pfizer, beweert: “Er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. We staan voor de poorten van de
hel”.

Kary Mullis is de uitvinder van de PCR-test. Zelf beweert hij dat deze test een laboratoriumprocedé is
dat nooit gebruikt mag worden om Covid aan te
tonen. Vlak voor de grote corona-uitbraak is Mullis
plotseling gestorven… Er is in Tanzania bijvoorbeeld een proef gedaan met papaja, een stukje
geitenvlees, wat afgewerkte olijfolie, enz., en op elk
van deze voorwerpen werd het coronavirus gevonden. Ook in een beetje cola, gewoon kraanwater,
enz., het zit letterlijk overal! Zes Afrikaanse presidenten en die van Haïti zijn plotseling gestorven
(zgn. aan een hartaanval, ze waren niet eens stokoud!) omdat zij weigerden de bevolking massaal in
te enten. De Deep State gaat over lijken. De Maffia
zijn daar in vergelijking koorknapen bij.
Het CDC, het Center for Disease Control and Prevention in de V.S. kwam met de mededeling dat zij
geen gekwantificeerde virale isolaten hebben,
m.a.w. zij hebben het virus niet kunnen isoleren.
Ook de viroloog Drosten heeft geen viraal materiaal onder ogen gehad. Hoe kan dit allemaal? Big
Pharma geeft toe: het vaccin is ontwikkeld zonder
dat men kon beschikken over een geïsoleerd virus
van een geïnfecteerd persoon.
Vereecke zelf heeft tot drie keer toe een verzoek
gericht aan het Ministerie van Gezondheid in België om te vragen naar het bewijs van het bestaan
van het Covid-virus. Tot nu geen antwoord.

Er worden meerdere preventieve maatregelen genomen tegen het verspreiden van het virus. Deze
zijn ongrondwettelijk en niet wetenschappelijk bewezen als zijnde effectief. Het tegengestelde is
waar. Sommige maatregelen zijn onwenselijk en
van zichzelf al ziekmakend en onmenselijk. Toch
wordt er zeer streng, haast fanatiek op gecontroleerd. Afstand houden, minstens 1,5 m. met als bijkomend voordeel: als mensen verder van elkaar
afstaan, is hun iPhone door de satelliet beter traceerbaar. Vooral geen handen schudden en het
ontmoedigen van normaal menselijk, sociaal contact, wat natuurlijk een levensvoorwaarde is voor
een stabiele geestelijke gezondheid. En zoveel
mogelijk thuisblijven, geen bezoek. Je huis wordt
je gevangenis. Deze maatregelen moet je echter
anders bekijken, het werkt onbewust op een zeer
diep psychologisch niveau en zijn door de Deep
State opgelegd als rituelen van een occulte initiatie. We worden als het ware ingelijfd in een nieuwe
club, een nieuwe manier van denken. De Nieuwe
Wereldorde.
Wat denk je bijvoorbeeld van het dragen van een
mondkapje? Een mondkapje, een masker, is van
oudsher een manier om iemand monddood te maken. Een muilkorf. Het afnemen van het spreekrecht. Iemand tot slaaf maken. Je bent niemand. Je
(stem) telt niet meer mee. Het is een manier van
straffen. Het werkt stigmatiserend en polariserend.
God zij dank is het mondkapje uit beeld. Wat te
denken van de QR-code? Je kunt het vergelijken
met het Teken van het Beest uit het Boek Openbaringen. De Apocalyps. Een Teken op je voorhoofd
(Openbaringen 13:16-17). Alleen met die code
mag je op reis, mag je producten aanschaffen. Je
denken en handelen, wordt door de overheid bepaald. Een Teken op je hand. Je handelingen moeten integer zijn, je bedoelingen zouden zuiver moeten zijn. Maar de Deep State probeert je in te lijven
en je volledig te onderwerpen. De Deep State bestaat uit leden van de Vrijmetselaars. Zeker de top
van deze sekte is diabolisch, heeft banden met

Maar waar worden we dan ziek van? Er zijn natuurlijk bacteriën. Er zijn schadelijke stoffen. Er is luchtvervuiling. Denk aan chemtrails. Er is landbouwgif.
Of een dodelijke mix van medicijnen die jaar in jaar
uit geslikt wordt. De media hanteert de mantra: het
vaccin is noodzakelijk, ongevaarlijk en veilig.
Maar… er zijn tot 2020 geen vaccins tegen SARS
en Mers, andere corona-achtige ziektes. Nu zijn er
ineens binnen 18 maanden 20 nieuwe vaccins gevonden tegen Covid, ook al geven ze 0% immuniteit. Zij worden ten onrechte vaccins genoemd. In
werkelijkheid zijn het geen vaccins, maar een
nieuwe techniek, een experiment met mRNA,
8

Lucifer. De kwade macht achter de aanval op 9/11.
Met als doel het in gang zetten van de plannen om
de wereldbevolking te decimeren. Als er 7.000.000
mensen wereldwijd overblijven is dat genoeg om
de elite te dienen.

anders voelen, wazig, je voelt je niet meer jezelf. In
de aura zijn zwarte vlekken te zien. Het geheime
doel van de Deep State: het elimineren van de ziel
door vaccins en een overvloed aan medicijnen.
Het zijn uitdagende tijden. Nu komt het aan op de
kracht van de ziel. Er is licht aan het eind van de
tunnel.

Waarom wordt het virus steeds met spikes afgebeeld, wat een opvallende gelijkenis heeft met een
zeemijn? De zeemijn is levensgevaarlijk. De gelijkenis met het spike-virus is een sterke suggestie
zodat het virus ook als levensgevaarlijk wordt gezien. De zeemijn is genaamd een Orsini-bom. Orsini, Pepe Orsini, staat aan de top van de Jezuïeten.
De familie Orsini, samen met families als de Medici’s, de Farnese, de Brandini’s, de Borghia’s vormen de Fenicische Adel, ofwel de Venetiaanse
adel, ook wel de Zwarte adel. Dit zijn families die
we nooit zien, waar nooit over wordt bericht, maar
die in de hiërarchie van de elite nog machtiger en
invloedrijker zijn dan de meer bekende satanische
Rockefellers, Rothschilds, of leden van de Bilderberggroep. De Zwarte adel zit achter het Vaticaan.
Hier zit de kern van de Luciferiaanse samenzwering. Pepe Orsini vervult nu de rol van Grijze Paus.
Dat betekent dat hij de werkelijke topman is. Te
vergelijken met de Godfather van de maffia. Er is
een link met Skull & Bones, een geheime satanische sekte op de Universiteit van Yale. Onder Orsini staat de Zwarte paus, de generaal van de Jezuieten. Daaronder staat de Witte paus, onze
welbekende paus Franciscus.

Covid is een heel oud plan. Lees bijvoorbeeld. de
Protocollen van The Learned Elders of Zion. Lees:
1984 van George Orwell. Lees: Brave New World.
Kijk naar Alister Crowley, hypnotiseur en meester
in de zwarte magie. Dit alles is een Kosmisch Plan.
Het staat tevens voor de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquarius-tijdperk. We staan op de
drempel van een shift in bewustzijn. De mensen
gaan zelf op zoek naar informatie. Gaan zelf nadenken. Het Vissentijdperk stond onder invloed
van de M: de man, de macht, het moorden. In het
Aquarius-tijdperk gaat alles stromen, de energie
komt in een flow. Jezus zei al: “Als je in Jeruzalem
komt, volg dan de man met de kruik”. Alles gaat
veranderen. Het zal niet van de ene dag op de andere gaan, maar er komt een versnelling als de
mensen wakker worden. Als er meer verbondenheid komt en samenwerking. De Deep State heeft
alleen macht over ons als wij in angst leven, in onderdanigheid, slaafsheid en in onwetendheid. De
Deep State is vooral heel bang voor de mensen die
wakker worden. Zij (de slechteriken) zijn maar met
7.000, de mensheid is met ruim 7.000.000.000. De
oude Volkeren in Zuid-Amerika hebben het al voorspeld. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, schone energie, genoeg te eten voor de complete wereldbevolking, alles staat al in de startblokken en kan na een
bewustzijnsshift meteen in gang worden gezet.

Microsoft heeft een patent aangevraagd met het
nummer 60606 (de Deep State is bezeten van het
nummer 6, hoe meer nummers 6, des te beter!) Het
patent behelst een Nano-chip die bij de mens kan
worden ingebracht. Per satelliet is hij overal te traceren en er wordt bijgehouden hoe vaak je geld
van de bank opneemt. De mens wordt een soort
van Cyborg. Achter het patent nr. 60606 staat A.I.
Artificial intelligence. Dat is sterk in opkomst. De
robots nemen de wereld over. In zorgcentra geen
menselijke hulp, maar een robot die gezellig tegen
je praat…

Aan het eind van de lezing horen en zien we Leonard Cohen met het lied: “Anthem”.
Op de volgende bladzijden vindt u de teksten van
The Sound of Silence van Simon & Carfunkel, en
van Anthem; beide in het Engels en Nederlands.
De uitvoeringen uit Peters presentatie zijn ook te
vinden op YouTube.
Sound of Silence:
www.youtube.com/watch?v=NAEppFUWLfc
Anthem:
www.youtube.com/watch?v=c8-BT6y_wYg

Rudolf Steiner, esotericus en grondlegger van de
Antroposofie heeft aan het begin van de vorige
eeuw een aantal uitspraken gedaan over vaccinaties. Een vaccin zorgt ervoor dat het etherisch lichaam losser komt te zitten, de ziel “hangt deels
uit het lichaam”. De mens wordt meer een automaat, is nog wel intelligent, ook heel materialistisch; maar veel minder of niet in staat tot een spiritueel leven. Door een vaccinatie kan je je heel

Mayke
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“The Sound of Silence’’ van Simon & Garfunkel

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again.
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping.
And the vision that was planted in my brain,
Still remains within the sound of silence.

Gegroet, duisternis, mijn goeie ouwe wijze vriend
Ik ben hier om nogmaals met jou te praten.
Want een ongemerkt binnensluipend toekomstbeeld
Heeft zijn zaden in mij geplant terwijl ik sliep.
En het beeld dat in mijn hersenen geprent was,
Blijft opdoemen doorheen het geluid der stilte.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone.
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp.
When my eyes were stabbed
by the flash of a neon light,
That split the night
And touched the sound of silence.

In rusteloze dromen liep ik heel alleen
Over de kasseikopjes van nauwe steegjes.
Onder de stralen van een straatlantaarn
Stak ik mijn kraag op tegen de vochtige kou.
Toen mijn ogen getroffen werden
door de flits van een neonlicht,
Dat het duister van de nacht uiteen dreef
En doordrong tot het geluid der stilte.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share.

En in dat kille licht zag ik
Tienduizend mensen, misschien wel meer.
Mensen die praten zonder iets te zeggen,
Mensen die horen zonder te luisteren,
Mensen die liedjes schrijven die nooit gezongen zullen worden.
En niemand durfde het aan
Om het geluid van stilte te verstoren.

And no one dared
Disturb the sound of silence.
“Fools,” said I, “You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you.

“Stommelingen,” zei ik, “Jullie beseffen niet
Dat die stilte woekert als een kanker.”
Luister naar mijn worden, zodat ik het jullie duidelijk
kan maken.
Grijp mijn armen zodat ik jullie de weg eruit kan tonen.”
Maar mijn woorden vielen tevergeefs als stille regendruppels,
En weergalmden in de (vergeet) putten van de stilte.

Take my arms that I might lead you.”
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence.
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed its warning
In the words that it was forming.
And the sign said, “The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls”
And whispered in the sound of silence

En de mensen bogen en baden
Voor de neon godheid die ze gecreëerd hadden.
En het teken flitste zijn waarschuwing
Doorheen de woorden die het vormde.
En het teken zei: “De woorden van de profeten staan
geschreven op de muren van de metro
En in de hallen van flatgebouwen.”
En hun fluisteringen klonken door het geluid van
stilte.

10

“Anthem” van Leonard Cohen
Hartelijk dank, vrienden. We vinden het zo’n bijzonder voorrecht om samen te mogen komen op momenten zoals dit, nu bijna de hele wereld is ondergedompeld in duisternis en verwarring.
Maar dit is mijn boodschap: Verhef je stem voor zover het nog toegelaten wordt. Doe ‘iets’, zonder je aan
vorm of resultaten te hechten. Zelfs in het meest uitzichtloze komen uiteindelijk perspectieven. Op die
manier zal de Liefdeskracht van het Licht doorbreken.
The birds they sang
At the break of day.
“Start again,” I seemed to hear them say
Do not dwell on what has passed away,
Or what is yet to be.
Yeah, the wars they will be fought again.
The holy dove, she will be caught again,
Bought and sold, and bought again.
The dove is never free.
Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in everything,
That's how the light gets in.
We asked for signs
And the signs were sent.
The birth betrayed.
The marriage spent.
Yeah, and the widowhood
Of every single government.
Signs for all to see
I can't run no more
With that lawless crowd,
While the killers in high places
Say their prayers out loud.
But they've summoned, they've summoned up
A thundercloud.
They're gona hear from me
Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in everything.
That's how the light gets in.
You can add up the parts,
But you won't have the sum.
You can strike up the march,
On your little broken drum.
Every heart, every heart
To love will come
But like a refugee.

De vogels, hun gezang weerklonk
bij het ontluiken van de dag.
“Begin opnieuw,” leek hun boodschap te zijn,
Ga jezelf niet verliezen in wat voorbijgegaan is
Of wat nog te gebeuren staat.
Ja, de oorlogen zullen voorlopig nog bevochten worden.
De heilige duif, zij zal opnieuw gegrepen worden,
Gekocht en verkocht en wederom gekocht.
De vredesduif is nooit vrij.
Luid de alarmklokken die nog kunnen weerklinken
Vergeet dat jouw bijdrage volmaakt moet zijn.
Er is een barst, er is een opening in alles,
Zo dringt het licht binnen.
We vroegen om signalen ter bevestiging
En de tekenen van deze (eind)tijd werden aangeboden.
Ons geboorterecht om echt gelukkig te zijn, verraden.
Het blijven vastzitten in knelbanden zonder perspectief.
Ja, en het stuurloos zijn
Van werkelijk iedere regering.
De tekenen des tijds waren overal te zien
Ik kàn niet meer meeheulen
Met die zwalpende meute,
Terwijl de moordenaars in hun hoog verheven paleizen
Met luider stem hun gebeden opzeggen.
Maar ze hebben opgeroepen samengeroepen
Een donderwolk.
Ze zullen nog van mij horen
Luid de alarmklokken die nog kunnen weerklinken.
Vergeet dat jouw bijdrage volmaakt moet zijn.
Er is een barst, er is een opening in alles.
Zo dringt het licht binnen.
Je kunt dan wel de deeltjes bij elkaar leggen,
Maar dat geeft je geen zicht op het geheel.
Je kunt dan wel oproepen tot de protestbetoging,
Op je kleine kapotte trommel.
Elk hart, elk hart
Zal tot grote liefdevolle verbondenheid komen
Maar als een vluchteling.

Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in everything.
That's how the light gets in.

Luid de alarmklokken die nog kunnen weerklinken.
Vergeet dat jouw bijdrage volmaakt moet zijn.
Er is een barst, er is een opening in alles.
Zo dringt het licht binnen.

Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in everything.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.

Luid de alarmklokken die nog kunnen weerklinken.
Vergeet dat jouw bijdrage volmaakt moet zijn.
Er is een barst, er is een opening in alles.
Zo dringt het licht binnen.
Zo dringt het licht binnen.
Zo dringt het licht binnen.
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Verandering in lezingavonden
Met ingang van januari 2022 kunnen wij op dinsdagavond niet meer bij Hingstman terecht, wel op
woensdagavond. Daarom organiseren wij vanaf 2022 onze lezingen op woensdagavond, bij voorkeur op
de eerste woensdag van de maand. De eerste lezing in 2022 wordt dus gepland op woensdag 5 januari
2022, in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Ons programma
Avondlezingen: 19:30 – 22.00 uur.
Datum

Spreker

Thema

Woensdag
10 november

Anton Teuben

Buitenaards leven en Schumann resonantie

Dinsdag
7 december

Casper Boom en
Karsten van Asdonk

Vrije Energie College

Info:

tel. 0592-656610

Website:

https://innerlijk-besef.nl. E-mail:

Via het contactformulier op de website.
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