WE MUST BE THE CHANGE WE WISH TO SEE IN THE WORLD

JAARGANG 1, DECEMBER 2007
WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF

Uw e-mail adres zit in ons bestand . Aangezien we u graag als lezer behouden, bieden we u bij deze een gratis elektronisch tijdschrift
aan. Mocht u echter geen prijs stellen op deze service, dan vindt u onderaan deze nieuwsbrief een link om u direct af te melden.
HERMETISME, GNOSIS & MAGIE

In navolging van mijn interesse voor de Gnostiek ben ik terecht gekomen bij het Hermetisme. Hermetisme is de studie en beoefening van occulte filosofie en magie, geassocieerd met
de mythische Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, dit is een mythische figuur, wiens
naam "Hermes de driemaal (of driewerf) grootste" betekent (grootste filosoof, priester en
koning); afgeleid van Ερµης ο Τρισµεγιστος (Hermes ho Trismegistos), de Griekse naam van
de Egyptische god van de wijsheid en het schrift Thoth.
Hij is het meest bekend van zijn axioma uit de Smaragden Tafel: "zo(als) boven, zo (ook)
beneden.", verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de microkosmos en de
macrokosmos. Dit wordt ook wel het hermetisch axioma genoemd en is tegenwoordig in theosofie en New Age weer erg relevant.
Om er achter te komen laat ik mij graag inspireren door Gilles Quispel en Jacob Slavenburg.
Gilles was theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis in Utrecht waar ik hem heb ontmoet,
helaas is hij vorig jaar overleden. Jacob Slavenburg is
verbonden aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen, hij
ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door
de geschiedenis heen tot aan vandaag. Jacob heeft o.a.
meegewerkt aan de vertaling van ’Een Cursus in
Wonderen’ en de ’Nag Hammadi’ geschriften. Ik draag graag hun gedachtegoed graag uit: ‘Er is geen
verlossing van buitenaf of van bovenaf - door Jezus, gestorven aan het kruis - maar de verlossing die
de mens in zijn eigen leven kan bewerkstelligen als hij bereid is de Christus in zichzelf op te laten
staan. "Ken uzelf." De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis."
Hermes is een van de oudste wijzen der mensheid, bron van universele kennis. Het Hermetisme in de
figuur van Hermes Trismegistus vormt een van de belangrijkste stromingen binnen het esoterisme.
Het ‘Corpus Hermeticum’, ‘Asklepios’ en de ‘Tabula Smaragdina’ behoren tot de klassieke literatuur
van het Hermetisme.
Het Hermetisme is gebaseerd op de overlevering van de mysteriën van Hermes Trismegistus. Het is
een godsdienst noch een levensvisie. Het Hermetisme tracht een ‘overdracht’ te zijn van een hogere
ethiek en een diepgaand inzicht in de kosmologie, de kennis van het ontstaan van de wereld, en de
plaats van de mens in dit hele gebeuren. Lees ook eens ‘Osiris en het Christelijk scheppingsverhaal’
en ‘het scheppingsverhaal en Lilith’
ONZE MIES

Via Mies vragen wij voor het volgende graag uw aandacht:
Ram Hindori wilt voor Het heilpedagogisch en sociaal therapeutisch instituut Matoekoe voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, te Lelydorp, een kerstactie wil voeren. Dat is heel erg fijn. Matoekoe verkeert financieel in een moeilijke periode. Er is overleg gevoerd
met het managementteam van Matoekoe. Waar ze het meeste behoefte
aan hebben is materiaal voor de dagbesteding, de werkplaatsen en het
therapeuticum waar de pupillen in de ochtend bezig zijn met activiteiten
waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en zicht krijgen op hun mogelijkheden. Het gaat om papier, verf, potloden, kralen, speelgoed, lijmsoorten, enz.enz. en voor het therapeuticum olie, doeken, sportmateriaal, boeken met speloefeningen, enz. enz.
De jaarlijkse Kerstbroden actie van Lionsclub Rotterdam-West is dan nu voor dit instituut gestart!
Nostalgisch heerlijke kerstbroden, bereid door een bekende bakker volgens een origineel Surinaams recept, met of zonder spijs, in een
zeer fraaie verpakking willen we u van harte aanbevelen.
Wij bieden u deze Kerstbroden aan voor:
€ 5,98 broden zonder spijs
€ 6,98 broden met spijs.
De Kerstbroden worden in een gelimiteerde hoeveelheid gebakken; wees er dus snel bij, om teleurstelling te voorkomen!
Verwen uzelf, uw personeel, uw vrienden, kennissen en familieleden met onze kwaliteitsbroden en steun tegelijk een goed doel.
“We serve by challenging to Change”
Met de opbrengst van de kerstbroden actie 2007 steunt u de dakrenovatie en nieuw spelmateriaal voor Instituut Matoekoe voor kinderen
en jongeren met een verstandelijke beperking gevestigd in Leliedorp te Suriname.
Uw bestellingen kunt u opgeven tot uiterlijk 7 december a.s. en zijn vanaf de tweede week van december leverbaar.
Bestellen kan ook rechtstreeks naar de Chairman Commissie Kerstbrodenactie 2007:
R. Hindori, per fax: 0180 - 785392 of

e-mail: rhindori@gmail.com.
Ja wij hadden gisteren als Vrouwelijke Ondernemers uit de REGIO een avond, Net-werken noemen ze dat. Ik raak in
gesprek, niet zo gek natuurlijk, met een van de dames van K v K. Later zegt ze: dat ik NU juist met U in gesprek raak. Zij zit in getal 45/9
dit jaar. En heeft vandaag een gesprek over haar plek binnen de K v K. Ik had direct het gevoel: Einde contract lieve mevrouw. Dus haal
er alles uit wat er te halen valt. Kom nu eens voor je eigen belangen op. Getal 45/9 De Tarotkaart die erbij behoort...5 van bekers. 3
vallen er om, een treurige persoon....ja kijkt wat er allemaal mis?? is gegaan. Wat wij tenkwade denken, denkt voor ons ten goede. Wat
moeten we allemaal loslaten. Waarom is dat toch voor velen zo moeilijk? Angst voor..... Eenzaamheid? Armoede? Maar kijk niet om, dat
is de boodschap!!! . Er staan nog 2 bekers...Steeds weer zullen er "GAVEN' ofwel GESCHENKEN aangereikt worden. ECHT mijn gehele leven is hierdoor getekend. STEEDS weer krijg ik "KADOOTJES" aangereikt.
THANK YOU!!!!! Ja, er valt veel om voor te bedanken. DUS vandaag ..Allemaal even dankbaar zijn mensen. God bless you!!!!
Have a good day to-day.....Mies
I TJING

I Tjing, (Yi Jing, I Ching) het Chinese Boek der Veranderingen is een van de belangrijkste boeken, zo niet het belangrijkste, uit de Chinese geschiedenis. De begrippen yin en yang die aan de basis liggen van de Chinese filosofie vinden
hun praktische toepassing in de I Tjing en sinds meer vijfentwintighonderd jaar wordt de I Tjing gebruikt als orakel
wat inzicht geeft in de situatie van de vragensteller. Wie met de I Tjing vertrouwd raakt, leert de I Tjing kennen als
een zeer krachtig instrument bij het nemen van beslissingen, het plannen van moeilijke projecten en het peilen van
ondoorzichtige situaties. Veel gebruikers van de I Tjing zijn hoge functionarissen van met name grote bedrijven in
China, Japan, Singapore, Korea en Japan en in toenemende mate ook in de westerse grote concerns.
e originele Chinese tekst van de I Tjing is geschreven in oud-Chinees, is beknopt van structuur maar kent legio betekenissen. In een vertaling vind je dat niet zo snel terug, maar wat achtergrondinformatie over de tekst van het boek kan
helpen het antwoord van de I Tjing in een breder perspectief te plaatsen.
Zoals menigeen heeft ook onze bibliotheek het boek dat vertaald is door Richard Wilhelm, met een voorwoord door
prof. dr. C.G. Jung], Deventer (Ankh-Hermes).
De basistekst bestaat uit de 64 hexagrammen (guaxing 卦形, letterlijk: vorm van het hexagram), de namen van de 64
hexagrammen, een korte uitleg bij elk hexagram (het Oordeel) en een uitleg voor elk van de horizontale lijnen van
het hexagram.
In het westen wordt de I Ching vaak beschouwd als niet meer dan waarzeggerij. Anderen beschouwen het als een uitdrukking van wijsheid en filosofie van het oude China.
In het boek I Tjing staat dat de "hemelse genieën" de landbouw op aarde hebben geïntroduceerd
voor het welzijn van de mensheid. Van alle Chinese geschriften is (jammer genoeg) de I Tjing (Boek
der veranderingen) het bekendste. Door middel van onderbroken en ononderbroken streepjes (resp.
nee en ja) kan men trigrammen en hexagrammen vormen. Met takjes of muntjes moet het op deze
manier mogelijk zijn de toekomst te voorspellen. Confusius probeerde traditie en de nieuwe sociale
omstandigheden met elkaar te verzoenen. Mo-tzu (ca. 480-420 v. Chr.) propageerde echter sociale
gelijkheid. Het was Lao tze (Oude Meester) die het eerste Taoistische boek (Tao-te Tsjing) reconstrueerde en kalligrafeerde. Het Taoïsme staat voor het niet hechten aan goederen of opvattingen,
werkelijkheden en leerstellingen, macht en eer, leven en dood. In het Taoïsme staan het streven
naar de leegte en de vernietiging van persoonlijkheid centraal. Net als in Egypte en Midden-Amerika
vinden we ook piramides in China. Deze piramides bestaan echter voor het grootste gedeelte uit
aarde en zand. De Chinese regering blijft elk onderzoek naar de tientallen piramides streng verbieden. Binnenkort leest u meer over I Tjing en het Tibetaans Dodenboek op onze site.
AAN WELKE KANT VAN DE EVENAAR ZITTEN WIJ?

Ja, JAC hier zouden WIj eens over na moeten denken. Aan welke kant van de EVEN-AAR zitten wij? Hebben we een even en oneven kant
aan moeder AARDE? Een RIJKE en een ARME kant? Ja, dan rijst natuurlijk de vraag: Wat is RIJK en wat is ARM? YIn, de vrouwelijke kant,
gevoel, intuïtie, zorgen voor...en de YANG kant de mannelijke
kant...enthousiasme,daadkracht, strijden voor..............Het heeft mijn inziens veel te
maken met waardering. WAT waarderen wij hier in deze Westelijke kant van de AARDBOL?
Mensen in de zorg worden nog steeds slecht beloond, terwijl we geen dag zonder deze
zorgverleners kunnen.
Kennis economie, ja daar draait het volgens de Ministers om. Maar zij beseffen blijkbaar
nog steeds niet, dat als wij een dag zonder liefhebbende mensen zijn, de economie in
elkaar stort.
Onderwijs. Gooien met eieren......Misschien maken deze kinderen ons wel WIJS, dat het
anders moet in het ONDERWIJS. Ze eisen BOVENWIJS, ze willen leren wat van waarde
is.
Zo worden wij wel WAKKER geschut, ja laat ze hun stem maar laten horen.
LUISTEREN naar kinderen, wie kan dat nog? Ja, wat willen deze nieuwe aardbewoners
Mies’ kleinzoon Tom in Zuid Afrika
ons leren.
Word vervolgd.............. Mies
CURSUS IN WONDEREN, EEN INLEIDING IN HET OMGAAN MET DE CURSUS

'Een Cursus in Wonderen' is zoals vele andere boeken een boek over waarheid. Het verschil is dat dit niet aards geschreven boek een jaarprogramma heeft wat niet gebaseerd is op geloven maar op uitvoeren zonder je af te vragen of het klopt, het zonder oordeel binnen laten komen en de tijd geven om jou te vullen.
Voor sommige mensen is 'een cursus in Wonderen' de nieuwe bijbel, voor mij is het dit zeker niet, al komen
er woorden in voor als God, Heilige Geest en Zoon van God. In het begin riep dit veel weerstand in mij op en

kon ik dit maar moeilijk lezen omdat het mij terugbracht naar mijn 'afgesloten' katholieke opvoeding. Nu
echter lees ik deze woorden op een heel andere niet dogmatische of religieuze manier.
Het jaarprogramma dat ik al enkele jaren doorwerk heeft voor mij iedere keer opnieuw een nieuwe diepte te
brengen, niet geloven maar navoelen, ervaren, bewust worden. Voor mij is lezen in zowel het tekstboek als
het werkboek een meditatie. Soms lees ik alleen woorden waarmee ik (nog) geen verbinding kan maken, dan
lees ik opnieuw en langzamer en stop na ieder stuk dat ik niet van binnen voel of begrijp. Soms laat ik het
ook los en vertrouw erop dat dit als vanzelf ingevuld gaat worden. De betekenis van Meditatie is voor mij een
jarenlange zoektocht(geweest), is het stil zitten, of juist actief bewegen is het oefeningen doen, gedachten
stoppen(kan dat dan?), ademen, energie stromen in mijn lichaam bewust voelen en activeren, visualiseren
van licht, inprenten van woorden of opdrachten, al bij al een mengelmoes van ingangen.
Steeds meer is het geworden niet zelf de denker te zijn, maar meer mee te stromen met wat is en te kijken
naar wat dit met me doet en mijn overtuigingen los te laten. Dit sluit naadloos aan bij mijn omgaan met 'een
Cursus in Wonderen', ik geef het tijd en ruimte om naar me toe te komen, me te vullen, moeiteloos. Steeds
als het niet moeiteloos is ben ik in gevecht met mijn eerder gevormde overtuigingen.
Ben je benieuwd naar mij of wil je je aansluiten bij een studiegroep van 'een Cursus in Wonderen' dan kan dat via mijn mailadres:
antoniusliket@home.nl of telefonisch 06-41033320. Binnenkort leest u meer over én van mij op de Asmi-ikben site.

Kamelen denken dat andere dieren misvormd zijn omdat die geen bult hebben.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@asmi-ikben.nl

