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WE MUST BE THE CHANGE WE WSH TO SEE IN THE WORLD
Jouw e-mail adres zit in ons bestand . Aangezien we je graag als lezer behouden, bieden we jou bij deze een gratis elektronisch tijdschrift aan.
LET OP: vanaf 1 oktober 2009 verbiedt de wet om zomaar mails te sturen. Als je geen e-mail wilt ontvangen van Asmi-ikben, klik dan
op verwijderen en schrap jezelf van onze verzendlijst (of beantwoordt deze e-mail met in de onderwerpregel 'Verwijderen').
DE MENS EN ZIJN DOEL

Het valse doel van de mens is menselijke liefde. Menselijke liefde schiet bedroevend tekort. Het valse doel
van de mens is fysieke schoonheid. Fysieke schoonheid is enkel oppervlakkig. Het valse doel van de mens is
geld en materiële rijkdom. “Het is eenvoudiger voor een kameel om door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijk man om het Koninkrijk der Hemelen te betreden.”
Het ware doel van de mens is Waarheid. Waarheid doet hem ontwaken uit zijn onwetendheidslaap. Het
ware doel van de mens is Vrede. Vrede voedt hem, zijn leven innerlijk en uiterlijk. Het ware doel van
de mens is Gelukzaligheid. Gelukzaligheid maakt hem onsterfelijk, zijn levensadem.
Zelfrealisatie: dit is wat de mens nodig heeft van God. Liefde: dit is wat God nodig heeft van de mens.
Vertrouwen: dit is wat God altijd heeft in de mens. Maar helaas, de mens moet nog altijd vertrouwen in
zichzelf en vertrouwen in God ontwikkelen.
De mens zegt zonder aarzeling, “Als ik tijd had zou ik God liefhebben. Als ik tijd had zou ik God aanbidden.
Als ik tijd had zou ik zelfs om God roepen.”
Maar
arme God heeft tijd. Hij heeft tijd om de onophoudelijke stupiditeit van de mens te vergeven. Hij heeft tijd om
het schaamteloze verstand van de mens te zegenen en hem in al zijn ware behoeftes te voorzien. Hij heeft zelfs tijd om te schreien voor de nog altijd ongeboren oprechtheid van de mens.
Probeer God te realiseren. Zowel God als de mens zullen tegen je zeggen, “Geweldig, ga zo door.” Probeer God uit te leggen. D e
mens zal onmiddellijk zeggen, “Stop. Kleineer God niet zo, martel God niet zo.” God zal uitroepen, “Stop. Om Mijnentwil tenminste, misleid de mensen niet, misleid Mijn kinderen niet.”
Laat ons niet proberen om God uit te leggen. Als we dat doen spreiden we onze onwetendheid tentoon. Laat ons allen aspireren
om God te realiseren. Wat we daarvoor nodig hebben is meditatie. Laten we mediteren, mediteren op God.
De mens moet ver lopen, heel ver. Hij moet de kusten van het Gouden Onbekende bereiken. Hij moet langzaam, geleidelijk aan en
onfeilbaar lopen. Hij moet voorwaarts lopen, niet achterwaarts. Lincoln nodigt de mens, zijn medereiziger, uit om met hem te
zingen: “Ik ben een langzame wandelaar, maar ik wandel nooit achteruit.”
We geloven in evolutie. De mens gaat niet terug naar het dierenrijk. De mens is op weg naar het Koninkrijk der Hemelen, dat eeuwig ademt, groeit en straalt in de dieptes van zijn hart.
Iemand heeft eens gezegd, “Een universiteitsdiploma is vaak het bonnetje dat een jongeman ontvangt voor rekeningen die zijn
vader heeft betaald.” Jullie ouders willen dat jullie leren zwemmen in de zee van kennis. Jullie professoren, die bedreven zwemmers in de zee van kennis zijn, leren jullie op succesvolle en glorieuze wijze hoe je moet zwemmen. Ik bewonder jullie ijverige
oprechtheid en de enorme capaciteit van jullie professoren mateloos. Maar, helaas, kennis, boekenwijsheid, is niet genoeg. Ju llie
weten het allemaal. Ik heb niets nieuws of buitengewoons ontdekt. Verre daarvan. Ik herinner jullie alleen maar aan het zielvolle
feit dat er nog een andere zee is. Deze zee is de zee van Goddelijk Licht, Vrede, Gelukzaligheid en Kracht. Deze zee geeft je realisatie en bevrijding. Je zult de realisatie hebben van je bewuste en onscheidbare eenheid met God. Je zult bevrijd zijn van je millennialange gebondenheid. Deze zee geeft je oneindige vervulling. En bovendien doet deze zee je op volmaakt overtuigende wijze
voelen dat je werkelijk en onmiskenbaar de God van morgen bent.
Wie zegt dat de mens slaapt? Dat is niet zo. De mens werd wakker met zijn wemelende begeerten, maar hij was schaamteloos
vroeg. Hij ontdekte dat God niet bereid was en nooit bereid zou zijn om hem te ontvangen.
De mens werd wakker met zijn brandende aspiratie, maar hij was onvergeeflijk laat. Toch was God er gretig naar om hem te ontvangen, hem te omhelzen en hem tenslotte neer te zetten op Zijn eigen transcendentale Troon.
Artikel overgenomen van de Staatsuniversiteit van New York

Kijk ook eens naar4 dit You Tube filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=QlpB3PKZ9pU&feature=player_embedded#!
VLIEGVELD TAMPA ONDERVINDT HINDER DOOR

Wetenschappers hebben geconstateerd dat de magnetische noordpool richting Rusland verschuift en het eerste vliegveld dat daar directe hinder van ondervindt is
Tampa International Airport in Florida.
Het vliegveld heeft haar primaire start- en landingsbaan tot 13 januari afgesloten om numerieke indicatoren opnieuw aan te brengen op elk einde van de baan
en de bewegwijzering van de taxibaan te veranderen vanwege de verschuiving van
de locatie van het magnetische noorden van de Aarde waar rekening mee dient
gehouden te worden.
De Federal Aviation Administration (FAA) eiste dat de start- en landingsbanen werden aangepast omdat zij rekening moet houden met het rapport dat uitgegeven
werd door het National Geographic News, welke aangeeft dat de aardmagnetische
pool geleidelijk aan zo‟n 65 kilometer per jaar richting Rusland verschuift.
DIERENSTERFTE OVER DE HELE WERELD.

Hieronder het zoveelste speculatieve bericht, zoals
Jan Smith het omschrijft op wanttoknow, dat op het
internet verscheen, nadat op 31 december en 1 januari jl. de eerste dode vogels uit de lucht begonnen
te vallen. Na Beebe in de staat Arkansas vielen er
twee dagen later ook vogels uit de lucht boven de
Amerikaanse staten Indiana en Kentucky. Later gebeurde hetzelfde boven een plaatsje in Zweden. Deze
week vielen er honderden dode duiven uit de lucht
boven een Italiaans dorp. En op de stranden van
Nieuw-Zeeland, Brazilië en Midden- en NoordAmerika spoelden de afgelopen dagen miljoenen dode vissen aan.
De reguliere media doen er hoofdzakelijk het stilzwijgen toe, op wat vage en nietszeggende artikelen en
nieuwsitems na. Het is kennelijk niet belangrijk genoeg, om eens op onderzoek uit te gaan naar de mogelijke, dieperliggende oorzaken voor deze mysterieuze gebeurtenissen die
toch op wereldwijde schaal voorvallen..!
Op het internet gonst het inmiddels van de speculatieve berichten – het ene nog onwaarschijnlijker dan het andere. Ook de metafysische benadering, dat de slechte geestelijke gezondheid van de mens van invloed zou zijn op het wel en wee van onze fauna
wordt weer regelmatig gehoord. Om nog maar te zwijgen over wetenschappers die het hebben over stress als gevolg van vuurwerk
in de oudejaarsnacht (zie onder andere het bericht hieronder) – ja hoor.. Vuurwerk in het hartje van de nagenoeg desolate Amerikaanse staat Arkansas in een stadje met nog geen 5.000 inwoners. Dat zal me wel een paar knallen hebben gegeven die een paar
honderd duizend vogels tegelijk op de wieken heeft gejaagd.
Op oudejaarsdag begonnen om omstreeks 11:30 duizenden merels uit de lucht te vallen boven Beebe, dat zo‟n 50 kilometer verwijderd is van de weerradarpost in Little Rock. Dat is dichtbij genoeg om zelfs rookpluimen te kunnen detecteren of grote zwermen
insecten, of als het daarom gaat dus ook grote zwermen vogels. In feite is men met behulp van deze moderne radarinstallaties zeer
goed in staat de bewegingen waar te nemen van grote groepen vogels of insecten. Deze zijn zichtbaar als een cirkelvormige echo
die geleidelijk groter wordt en een paar minuten later weer langzaam verdwijnt.
De inwoners van Beebe vertellen je, dat er in deze tijd van het jaar miljoenen vogels over het gebied vliegen en er overnachten.
Het dorpje ligt precies onder een populaire trekroute die loopt van noord naar zuid tussen het Ozark plateau en de rivier de Mississippi in het oosten.
Waren het vogels? Er kwamen in Beebe geen meldingen binnen van grote branden met veel rookontwikkeling tussen 9 uur „s avonds
en 1 uur „s nachts. De rooktheorie is daarmee ontzenuwd. De theorie van het oudejaarsvuurwerk ook, want dat zou veel te gering
geweest zijn om de vogels zo massaal te laten reageren waardoor dergelijke radarbeelden werden geproduceerd. Trouwens er was
geen sprake van vier afzonderlijke vuurwerkincidenten in de twintig minuten dat het verschijnsel zich voordeed.
Twee aannemelijke verklaringen zouden kunnen gelden voor de recente kettingreactie van sterfgevallen in het dierenrijk.
1. Een menselijke oorzaak. Dat is te zeggen, het zou kunnen gaan om mogelijk een nieuw soort militair wapentuig dat geomagnetische straling veroorzaakt. Als dat zo is, dan is de volgende vraag… gebeurde het allemaal met opzet of is er sprake van een ongeluk? Hoe dan ook, dit is een angstaanjagend scenario. Of men weet niet waar men in godsnaam mee bezig is – of – men gaat geheel en al voorbij aan het algemeen belang. Van tweeën een: ik hoop dat er in deze mogelijk oorzaak, sprake is van een stelletje
idioten die een foutje hebben gemaakt…
2. De tweede oorzaak is niet minder beangstigend. Een „natuurlijk gebeurtenis‟ zou de dood van de dieren kunnen hebben veroorzaakt. Het kan zijn dat deze dood werd veroorzaakt door een geomagnetische flux van de Zon waarop een mogelijke kettingreactie met de Aardkern volgde.
Mitch Battros van „Earth Changes Media‟ zegt hierover:
“Zonder twijfel mag je aannemen dat er als gevolg van het strenge winterweer vele dieren zullen sterven, maar we hebben inmiddels ook vele berichten kunnen lezen over het feit dat veel dieren over de hele wereld gedesoriënteerd raken tijdens het navigeren aan de hand van het Aardmagnetisch veld.
We weten inmiddels ook dat er sprake is van ongekende sterftegevallen onder honingbijen en uit zeer betrouwbare bron komen er
verhalen naar buiten dat ook deze insecten gebruik maken van het magnetisch veld van de planeet, hoewel deze theorie nog maar
nauwelijks enige bekendheid heeft gekregen.
De kosmos verandert ons, zo boven-zo beneden (zoals Hermes al zei)!
31 Januari: lezing van Susan Joy Rennison
Samen met Studium Generale van de TU-Delft,
organiseert WantToKnow een lezing van Susan Joy Rennison.
31 Januari 2011 van 19.30 – 22.45 (toegang € 10,-)
TU-Delft / locatie: Prinsenhof aan de Oude Delft 183b – Delft
organisatie: Studium Generale – TU/Delft en www.wanttoknow.nl
HET GEHEIM VAN DE LEEGTE

Tijdens zijn lessen sprak Lao-tse ook vaak over het niets.
Op een dag vroeg één van zijn leerlingen aan hem: “Meester, ik weet niet waar u het over
heeft. Hoe kan alles nou Bewustzijn zijn? Hoe kan alles uit het niets voortkomen. Dat slaat
nergens op.” En Lao-tse wees naar een vijgenboom en zei tegen hem: “Breng me eens een
vijg.” De leerling liep naar de boom en plukte een vijg en bracht die naar Lao-tse.
Lao-tse zei: “Breek die vijg eens open.” Dat deed hij. “Wat zie je?” “Zaden.” “Geef me eens
één van die zaden.” Hij gehoorzaamde. Daarna gaf Lao-tse hem een mesje en zei: “Snij het
zaadje eens open.”
Dat ging nog niet zo eenvoudig, want het zaadje was heel klein. Maar na een paar keer in zijn
vingers te hebben gesneden lukte het hem uiteindelijk toch het zaadje open te snijden. En
Lao-tse vroeg: “En, wat zie je nu?” “Niets! Binnenin het zaadje zit een holte, absolute nietsheid.” En vulde Lao-tse aan: “Uit dat niets komt heel het universum voort.”

DE WONDERBAARLIJKE KRACHT VAN THEE-DEEL IV

Citroenmelisse thee (Melissa Officinalis)
Helpt tegen leveraandoeningen, hoest, astma en indigesties. De geneeskrachtige werking van deze plant is krampopheffend, kalmerend, darmgas-verdrijvend en bevordert de spijsvertering. Helpt ook tegen slapeloosheid.
bron van vitamine A en C en bevat ijzer, kiezelzuur en magnesium. Ook befaamd om haar weldadige werking op de gewrichten
Kamille thee
Kamille is rustgevend en ondersteunt een goede spijsvertering en wordt vaak gebruikt voor mondspoelingen. Ook ondersteunt het
een goede darmwerking.
Is geschikt voor dampbaden, als u verkouden bent of een voorhoofdsholte ontsteking heeft.
Salie thee
Salie ondersteunt het vrouwelijk evenwicht (bij overgangsverschijnselen) en zorgt voor een natuurlijke zweetafscheiding. Desinfecterende werking in de mond en geschikt bij mondslijmvliesontstekingen, keelontstekingen en tandvleesontstekingen / bloedend
tandvlees. Werkt op een zieke lever, herstelt lever en maag na een uitgebreide avond. In ons land werd salie meegekookt in de
melk. Deze saliemelk werd voor het naar bed gaan gedronken om lekker te kunnen slapen.
IJzerhard thee (Verbena officinalis)
Is ontspannend en zorgt voor een goede spijsvertering. Stimuleert ook de productie van moedermelk. Stimuleert de gal en lever
door de bitterstoffen. Waarschuwing: Vermijdt IJzerhard gedurende de eerste maanden van de zwangerschap omdat het ook een
opwekker van weeën is. Thee ervan getrokken of tot poeder vermalen zou werkzaam zijn tegen geelzucht, milt- en nierziekten,
kinkhoest, tegen huiduitslag en schurft, slechte adem, tandbederf, wonden en zweren. Wordt ook nasaal gebruikt bij bijholte ontsteking (lauwe thee innemen via neus en via de mond er weer uit).
Het is een liefdeskruid en werd door de Romeinen en Druïden beschouwd als één van de meest magische kruiden.

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

