讓我們同行﹐像水一樣往同一方向流
Laat ons saam reis soos water wat in een rigting stroom

WE MUST BE THE CHANGE WE WISH TO SEE IN THE WORLD
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.
TAO & FILOSOFIE

Het mooie van het Internet is dat we virtueel makkelijk kunnen communiceren met vrienden over de
gehele wereld. Een van die gesprekken ging over het dogmatische van het Christelijke geloof. Ik
citeer even: ‘Soms hè, dan zou ik best een dagje willen vergeten dat God er is, en dat ik christen
ben. Een dagje onbezorgd genieten, geen christelijke normen, geen beperkingen. Een dagje vakantie van mijn geloof. Zou dat niet heerlijk zijn? Dan zou ik er daarna wel weer een tijdje tegenaan
kunnen... ’
Jammer van deze gedachte en jammer dat christenen zich zo’n God toe-eigenen. Hoe je deze onzichtbare macht ook moge noemen, het zal er niet op uit zijn om je uit te putten.
De Tao, wat o.a. ‘niets’, ’het oneindige’ of ’onbegrensd kan betekenen, maar ook het pad of de
weg, of het begaanbare pad, zegt ‘dat uit het niet (of alles) kwam het Ene. Het ene creëerde twee
en werden drie. Voila! De evolutie in een notendop. Het woord Tao drukt een beweging uit, een
(mee)gaan met de stroom die de ware werkelijkheid is. Tao is niet, het wordt.
De kern van Tao noemt me ook wel wu-wei. Een hoogleraar zei laatst tegen mij dat dit ‘niethandelen’ bestaat daarin dat je je ontdoet van vooroordelen en dogma's.
Over de Tao praten, dat kan, maar niet over de oneindige Tao. Een naam geven, dat kan, maar niet
aan de eeuwige Tao. Het is de bron van hemel en aarde, en daarom zonder naam. Wel kunnen we de
Tao duiden als de 'Moeder' van alles. Zoek naar de essentie van de Tao, ook al is deze altijd verborgen. Zoek naar de buitenkant van de
Tao, want deze is altijd zichtbaar. Innerlijk en uiterlijk vloeien uit dezelfde bron, ook al heten ze anders. Beide zijn het wonderen. Het
wonder achter de wonderen, daar gaat het om.
Deze nieuwsbrief zal op de vooravond van de vakantie wat lichtvoetige artikelen plaatsen over de gekheid die wordt gebezigd uit naam van
het geloof. Het is geenszins de bedoeling om iemand te kwetsen, voelt iemand zich toch gekwetst dan is het goed om eens te onzeoeken
waar deze gekwetstheid vandaan komt.
JEZUS EVEN TERUG OP AARDE?

Stel dat Jezus even terugkomt op aarde, waar zou hij dan de zomervakantie doorbrengen? Maar liefst 35% van de Britse christenen vermoedt dat Hij zich dan
meteen naar het muziekfestival van Glastonbury zou spoeden om daar de massa’s
toe te spreken. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1500 gelovigen. Van hen denkt
32,2% dat een landelijke tournee door Groot-Brittannië de voorkeur van de Heiland
zou genieten, terwijl 23,9% denkt dat Jezus deze zomer zou besteden aan het onderhouden van Zijn ’sociale netwerk’ en het bijwerken van zijn Hyves-pagina,
en 23,6% meent dat Hij Zich zou ontwikkelen tot een TV-persoonlijkheid, om via
dat kanaal het volk toe te spreken.
Ook niet-christenen werd deze vraag voorgelegd, met vergelijkbare uitslagen. Ook
bij hen was Glastonbury verreweg favoriet met 30%. Opvallend is dat slechts 28,5%
denkt dat Jezus zich deze zomer in Groot-Brittannië in een kerkgebouw zou laten
zien. Sterker nog, 71,5% meent dat Christus de kerkdeur voorbij zou lopen.
De onderzoekers hadden op het vragenformulier kennelijk nog wat ruimte over en
hadden daarom ook maar de vraag toegevoegd waar Jezus het liefst zou willen
wonen, als Hij in Groot-Brittannië zou zijn. Een meerderheid meent dat Hij zich het meest op Zijn gemak zou voelen op een boerderij in
de Schotse Hooglanden. Uiteraard met een goed glas whiskey.

FRIENDS OF THE EARTH

Op 10 augustus organiseert Nic Balthazar samen met Friends of the Earth een grootschalige betoging tegen de globale klimaatsverwoesting, omkaderd door The Big Ask (www.thebigask.be),
de internationale klimaatcampagne met Thom Yorke van Radiohead als boegbeeld. De betoging
gaat door op het klein strand van Oostende en begint om 14u, aangestoomd door de muziek van
DJ's Flip Kowlier, Axel Daeseleire, Adriaan Van den Hoof, Zohra e.a... Dezelfde Big Askcampagne heeft in Groot-Brittanië geleid tot een sterke, bindende klimaatwet. Hetzelfde willen
we ook hier, in dit land, waar we ons misschien schromelijk vergissen van probleem...
Door naar Oostende te komen, toon je niet alleen aan politici dat er een oprechte interesse in
onze planeet en haar verziekte klimaat leeft, maar maak je ineens ook deel uit van een gigantische filmset, want de bedoeling is dat je samen met zoveel mogelijk mensen figureert in de
"SOS Klimaat"-film die Nic Balthazar met jou die middag zal draaien. Daarom hebben wij jou
nodig!
Het kleine strand ligt op 2 minuten wandelafstand van het station van Oostende, dus probeer zo
milieuvriendelijk naar daar te komen, maar wel met zoveel mogelijk. Stuur deze mail door naar iedereen die je kent. Bel mensen, schrijf

mensen, lanseer elke postduif die je pakken krijgt, trommel de massa op! Help us help Mother Earth.
7TH IS DE TOEKOMST VAN WERKEN, WONEN EN ZORG.

Mies kwam met de mededeling dat wij dit initiatief moesten delen. Hendrik van der HAM, is de initiator van deze
MOOIE gedachte én site. Hier vinden we de balans waar iedereen naar zoekt. Het is de plaats om harmonieus en met
passie te werken, fijn & veilig in alle rust te wonen en snel gezond te worden. 7th schept door intentie, vorm, materiaalgebruik en bouwwijze de ideale omstandigheden om ons opnieuw met alles te verbinden en meer harmonie te ervaren.
Harmonie is nodig voor gezond en goed functioneren van de mens. Door ons te verbinden met wie we in wezen zijn,
kunnen we harmonie in onze binnen- en buitenwereld ervaren.
7th biedt ideale omstandigheden waardoor we ons als mens gemakkelijker en versneld kunnen verbinden met ons hart
en in harmonie kunnen leven.
Concept - 7th staat voor The Other Way of Living; een andere manier van (be)leven: meer harmonie en daardoor gezondheid en balans
beleven.
Harmonie - Als mens bereiken we harmonie door ons te verbinden met ons hart. Uitsluitend werken aan de gezondheid zonder oog te hebben voor de beleving van harmonie, leidt tot een gebrekkige gezondheid en beperkt functioneren. Harmonie bepaalt onze levenskwaliteit
en is de basis om gezond te zijn en goed als mens te kunnen (blijven) functioneren. Harmonie is ondermeer realiseerbaar door de gezondheid van lichaam en geest te integreren met een gezond woon- en werkklimaat.
ONZE MIES

Graag wil ik één van de latere mails van Mies plaatsen:
Gisteren was ik op huisbezoek bij een patiënt. Zij is acht jaar doodziek
geweest, ja geweest. Haar beroep was Kinderarts.
4 jaar geleden kreeg ik een brief. Geachte Mevrouw Hoogland, IK
BEN .....arts en lig al 8 jaar doodziek in bed. IK BEN ten einde raad. Kunt U
mij helpen. Vervolgens een waslijst met moeilijke woorden, ofwel de ziektebeelden die reeds gediagnosticeerd waren. Geen enkele behandeling
sloeg aan. Ja, wat moet een niet arts met zo'n brief. Maar even terzijde
leggen. Het was mij wel duidelijk dat hier een hele geschiedenis aan vooraf
moest gaan. Wat kon ik deze jonge vrouw bieden? Ingeving: EERST sterven
dan opnieuw geboren worden. Ja, hoe? De weg naar heling....ik ben met de
Aartsengel Gabriel , een tinctuur van Lichtwesen Meesteressence, begonnen, als hij Daniel kon redden uit de LEEUWENKUIL, dan moest hij dit keer
deze lieve vrouw maar eens komen helpen. Ja, al haar boekenwijsheid
moest plaats gaan maken voor innerlijke wijsheid. NU zijn we bijna 4 jaar
verder. Een boeiende reis zowel voor haar, haar man, haar zoon alsook
voor mij. Gisteren zat ze voor het eerst onder de ROZENSTRUIKEN in haar
tuin. Een wonder is geschied. Ze heeft zichzelf teruggevonden, weet NU
wie ze is en het doel van haar leven op deze aarde. Haar geboortegetal is
49/13 Negen van Bekers in de Tarotkaarten. Thema GENIETEN. Haar les was
getal 13 DE DOOD, ja eerst sterven om opnieuw geboren te worden. Oude
patronen loslaten en NU leven naar jouw waarden. En niet.....naar de
waarden van Pa en Ma. Vader is rector geweest op een gymnasium, en had
maar een dochter. En als je begunstigd bent met een goed stel hersens ga
je die wel gebruiken, lieve dochter. Wat Pa vergeten was, was naar de
wensen en verlangens van dochterlief te vragen. Van het PAD afgeraakt, ja deze lieve Kinderarts was helemaal van haar Levenspad afgeraakt. Resultaat: ANGST. Nu....Haar wens was: Ik wil gaan leren zingen, en Italiaans te gaan leren. Ja, waar kom je na zoveel jaar je bed
nog voor uit? Het is haar allemaal gelukt, met hulp van ....
Gisteren kreeg ik van haar een boek: DE AARDE GENEZEN. Van Micro naar Macro niveau....Een MENS kan de wereld veranderen. De schrijver heeft allerlei manieren ontdekt hoe wij onze moeder AARDE van DIENST kunnen zijn. Een manier is gezamenlijk te mediteren op een
plek en voor een speciaal doel. Als wij een BOS willen redden, FOCUS allemaal op dat bos en zie....
In DEN HAAG zijn vele Kastanjebomen ziek. Wie helpt er mee? Als wij nu allemaal 21 JULI om 20.00 uur onze energie richten op deze bomen, zal er iets veranderen in de cellen van deze bomen.
Bedankt lief mensenkind. En wie een BOOM redt, redt zichzelf.
CODEX ALIMENTARIUS

Henk schreef het al in een van zijn vorige nieuwsbrieven: Waar blijft de strijdlust dan van de dames en heren natuurgenezers? Was het niet
Linus Pauling die al weer bijna 40 jaar geleden een doorbraak maakte met vitamine C intraveneus toegediend bij kanker. Toen ik laatst bij
een arts informeerde kwam hij met slechts één naam die dit wellicht, misschien zou doen hier in Nederland. Ik ben bang dat Dr Robert
Verkerk de vinger precies op de zere plek legde dat op veel mensen de gekookte kikker theorie van toepassing is. Over anderhalf jaar is het
te laat en zitten de heren en dames natuurgenezers met een berg kennis en gebrekkige en afgekeurde gereedschappen.
De supplementen die na juni 2005 op de markt zijn gekomen nu al aangepast moeten worden. Wat ik ook weet is dat straks niemand meer
een statement over de werkzaamheid van supplementen op een website, folder of andere publicatie mag zetten of deze statement moet
dubbelblind bewezen zijn / goedgekeurd. Daarvoor hebben fabrikanten de tijd gehad om deze te deponeren. Voorlopig is die lijst, die natuurlijk wel veel dubbele aanmeldingen had van ruim 40.000 naar zo'n 1500 terug gebracht. Dus als na 31 december 2009 een arts / therapeut uit de praktijk de ervaring heeft dat een bepaald supplement goede resultaten te zien geeft bij een bepaalde kwaal, wil hij of zij dan
de kaken stevig op elkaar houden omdat alleen Codex goedgekeurde verklaringen nog gepubliceerd mogen worden.
TIEN GEBBODEN

God heeft een paar geboden bedacht en Hij gaat ermee op pad.
Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: “Ik heb een mooi gebod voor jullie.” “Wat is het voor een gebod?” vragen de Fransen. God zegt:
“Jullie mogen niet vreemdgaan, niet echtbreken.” “Nee,” zeggen die Fransen, “dat is niets voor ons. Zo’n gebod nemen wij niet aan.”
“Oké,” zegt God en vertrekt.
Hij komt bij de Duitsers en zegt: “Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden.” “Nee,” roepen die Duitsers, “dat
is flauwekul. Daar luisteren wij niet naar.”
Enigszins wanhopig gaat God verder. Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: “Ik heb een gebod voor jullie.” “O ja?” vragen de Joden, “en
wat kost het?” “Niets,” zegt God, “het kost jullie helemaal niets.” “Prachtig,” zeggen de Joden, “doe er dan maar tien.”
De eerstkomende nieuwsbrief verschijnt in augustus.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

