Maart 2011

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
ANITA MATHEIJ

We hebben al eens eerder over Anita geschreven. We publiceren nu even haar email die wij mochten ontvangen: “Ik ben op de website Asmi-Ikben gaan kijken en zie dat wij dezelfde dingen belangrijk vinden; mensen
met elkaar in contact brengen, de Wet van Aantrekking, naar de kern gaan.
Graag wil ik je laten weten waar mijn bezieling ligt. Werken met kinderen is mijn passie en daarin heb ik een
manier gevonden die niet alleen goed werkt, maar ook nog eens heel licht, luchtig en speels is. Ik heb deze
manier De Reis naar Binnen genoemd, omdat je echt naar binnen gaat om daar de antwoorden te vinden.
De Reis naar Binnen is een snelle en effectieve manier om tot de kern van een vraag, probleem of dilemma
door te dringen. Daarbij wordt contact gemaakt met de intelligentie van het lichaam. Wat er dan gebeurt, is
een groot wonder. Lichaam, geest en ziel werken samen om dat wat uit balans is te helen. En dit alles gebeurt in een tijdsbestek van een half uur tot een uur!
Ik wil deze prachtige manier van werken graag doorgeven aan andere mensen. Daarom geef ik op 26 maart, 2 april en 16 april een
driedaagse cursus voor coaches, therapeuten, leerkrachten, psychologen en andere begeleiders die met kinderen en/of volwassenen werken. Meer informatie is te vinden op mijn website www.methodematheij.nl
Wanneer het bovenstaande jou aanspreekt, wil ik je vragen deze informatie door te geven aan mensen waarvan jij voelt dat ze bij
mij op hun plek zijn.”
OPEN DAG VAN DE ZORG

De zorgsector staat aan de vooravond van een van de grootste uitdagingen van de Nederlandse samenleving:
innoveren in nieuwe zorgconcepten en voorzien in voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel, zodat het huidige hoge niveau van zorg kan blijven bestaan terwijl lange termijnramingen voorzien dat de zorgvraag in 15 jaar
met ongeveer 50 procent zal toenemen.
In heel Nederland openen zorg- en welzijnsorganisaties op de derde zaterdag in maart hun deuren voor het
publiek tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg. Deze dag is bestemd voor iedereen die kennis wil maken
met de zorg. Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Zij krijgen een kijkje achter de schermen van
onder meer het ziekenhuis, de thuiszorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. De open dag wordt georganiseerd door regionale arbeidsmarktorganisaties voor de zorg, verenigd
in RegioPlus.
Kom ook naar de Open dag van de Zorg op zaterdag 19 maart. Op dit moment zijn er44 locaties die dag open.
Kijk bij Openstellingen om te zien welke locaties je kunt bezoeken. Hou deze website in de gaten! Want locaties worden toegevoegd en programma's en openingstijden aangepast.
NOSTRADAMUS EN DE MAYA KALENDER

Er is geen enkele kwatrijn in de profetische Centuriën, geschreven door Nostradamus, die iets zeggen over een belangrijke gebeurtenis in het jaar 2012. In de brief aan zijn zoon
Caesar, die ook dient als inleiding op zijn profetieën, openbaar gemaakt in 1555, zegt de profeet zijn profetieën, "met
elk 100 astronomische kwatrijnen van prognoses, gepolijst
door de duistere", zijn "eeuwige" en "dingen die zijn voorzien, vanaf nu tot het jaar 3797 ".
De Maya kalender is een kalender, niet een profetie !
De 2012 Doomsday Fear Scam begon met de Maya Kalender ,
eindigend in 2012. Maar, zoals gezegd in dit no-nonsense
artikel over de Maya Kalender , het feit dat het eindigt in
2012 betekent niet dat de wereld zal eindigen in 2012. De
kalender stopt ... en dat is alles. Het is zeker een briljante
kalender systeem, ontwikkeld als een middel om de tijd te
meten.
Ik heb een paar vragen voor degenen die willen geloven dat
de Maya kalender "profetische" is: Zijn de feiten van de afgelopen eeuwen, voorzien door de kalender? En hoe komt het dat de
Maya's het exacte jaar weten waarin "de" wereld zal eindigen, maar niet wisten dat "hun" wereld en beschaving zou beëindigen? Als deze agenda profetische is/was ... Dan is het tot nu toe zeker geen groot succes voor henzelf geweest!
Wat me het meest verontrust over deze Doomsday Angst scams, is dat we de neiging hebben om de reële gevaren en uitdagingen te
vergeten: de aarde wordt geconfronteerd als gevolg van, bijvoorbeeld, opwarming van de aarde of de verspreiding van kernwapens ... Neem hier een rondleiding van de Global Seed Vault in Noorwegen, die een plek om zaaigoed van landbouwproducten op
te slaan, in de hoop te zorgen voor een diversiteit van gewassen in gevaar van door de mens veroorzaakte rampen, klimaatverandering of ziekten …
Zowel de Maya's als de oude Egyptenaren - zo ontdekte de Belgische onderzoeker Patrick Geryl - verwachtten een enorme ramp in
het jaar 2012. Beide volkeren, beweert Geryl, stammen af van de bevolking van Atlantis. In zijn nieuwe boek 'De Wereldcatastrofe
in 2012' analyseert Geryl, deze voorspellingen en schetst hij het vermoedelijke verloop van deze angstwekkende gebeurtenis. "De
aftelling naar het einde van onze technologisch hoogstaande beschaving gaat onverminderd verder..."
In de Dresden-Codex van de Maya's dat over de zonnevlekkencyclus gaat (die moderne astronomen nog altijd niet kennen!) staat:
de supercatastrofe die op deze aarde teweegbrengt als een cruciaal punt wordt bereikt met betrekking tot het zonnemagnetisme.
De Egyptische astronomische (!) dierenriem beschrijft de tijdperken waarin de vorige rampen plaatsgrepen, met daarin verwerkt
de codes van de zonnevlekcyclus en de beweging van Venus: als Venus een terugdraaiende beweging boven Orion maakt, grijpt de
volgende ramp plaats.
Combineer je deze gegevens, dan kun je de oorsprong van het getal 666 aanwijzen - bekend uit de Bijbel als het getal van de Apocalyps. Dit staat voor een afwijking in de zonnevlekkencyclus, die aan de grondslag ligt van de almaar naderbij komende wereldramp. Verder hadden beide culturen ongelofelijk precieze getallen voor de omlooptijd van de aarde rond de zon. Deze zijn zo
nauwkeurig, dat ze de huidige waarden overtreffen. Totaal verbijsterd door mijn ontdekkingen, kan ik niet anders dan deze oude
gegevens als juist zijnde bestempelen. De Dresden-Codex gaat in feite over de zonnevlekcyclus. Eens een samenvallend punt bereikt in de beweging van de magnetische velden van de zon, keert het magnetisch veld van de zon zich om. De gevolgen voor de
aarde zijn fataal.
STELLINGEN 2012

In 2012 zal de aarde kantelen en cataclysmen zullen ons treffen,"
profeteert de eerste groep. " De Aarde zal in een ander trillingsniveau komen en de mensheid wordt eindelijk verlicht," hopen de
anderen.
De oorsprong van het verhaal dat ons tussen 21 en 23 december
2012 iets bijzonders te wachten staat komt uit midden Amerika.
Daar hebben de Maya's en hun voorouders voor ons een bijzonder
accurate kalender nagelaten. Een kalender die miljoenen jaren terugrekent maar ook tot 2012, het moment waarop hij vreemd genoeg stopt.
Volgens de Maya's leven we nu in het einde van de vijfde zon of
tijdperk. De vier voorgaande tijdperken werden allen afgesloten
door vernietiging waarvan de laatste door een grote vloed. Het is
deze vloed die volgens kenner ook in de Bijbel valt terug te vinden.
De moderne wetenschap gaat een heel eind mee als het gaat om de historische beschrijven van de Maya's over de ondergangen van
tijdperken. Opmerkelijk is ook dat de Maya's voor de komst van de Spanjaarden al zagen dat een blank ras onheil zou brengen en
hun oude goden zou vernietigen.
Het laatste staartje van de periode van de vijfde zon zou een periode van tranen zijn. We hoeven maar om ons heen te kijken om
te zien dat de Maya's een punt hebben. Het apocalyptische beeld van de Maya's is tegenwoordig actueler dan ooit. De mensheid
wordt in toenemende mate bedreigd door klimaatsveranderingen, (religieuze) oorlogen en ziekten. Vreemd genoeg is het niet allemaal doem en ellende. Dat de vijfde zon in tranen eindigt zegt niets over het begin van de zesde zon. Misschien is er toch nog
hoop. Áls er natuurlijk een zesde zon komt, want volgens bepaalde theorieen gaan de boeken in 2012 helemaal dicht.
Mevrouw F. Floor schreef hierover: “Rekenkundige methoden voor het juiste tijdstip van 'De Moeder van alle Moederknallen' zijn
altijd al populair geweest. Ik stuitte zelf bv. op een heel aardige en die al meer dan 90% van alle voorspellingen deed kloppen. Je
kunt die vinden op een scholiertjeswebsite www.promootio.nl/ .
De scriptie beschrijft toekomstige gebeurtenissen na 129 jaar, 4 maanden en 15 dagen wat in 2007 met de Israelische oorlog in
Zuid-Libanon weer opnieuw op kloppende wijze werd voorspeld.
Die files daar zijn vrij materiaal: je mag dit alles zondermeer overnemen en/of er eigen covers van maken als het maar niet met
commerciële belangen gaat worden.
Ter overpeinzing
De einddatum van de huidige kringloop wordt soms weergegeven als 13.0.0.0.0 en dit valt op 21 december 2012. Deze dag is echter 4 Ahau 3 Kankin (niet 4 Ahau 8 Cumku) en is daarmee geen (her-)scheppingsdatum. De Maya zouden deze dag dus niet met
angst en beven begroet hebben. De huidige pictun komt pas op 15 oktober 4772 ten einde.
Hoe het ook zij, er zijn meerdere Maya-kalenders gevonden, en één van die loopt in 2012 af(jawel!)en een andere loopt in 2060
(!!!!!!!!!!!!!) af. De derde Maya-kalender die gevonden is staat vol met wiskundige berekeningen.
Het lentepunt staat op bijna 8 graden Vissen. Nog acht graden te gaan bijna voor ie het teken van de Waterman ingaat. Op dertig
graden dat een sterrenbeeld groot is, is acht graden veel. Dus nog meer dan 500 jaar te gaan in Vissen tijdperk. Niks geen wa terman tijdperk dus. Het verklaart ook een hoop want de mensheid is nog lang aan het watermantijdperk toe. Geloof niet meer in die
onzin.
De Maya's hebben ook nooit gezegd dat deze zon eindigt op 13 ahau, dat komt eerder van Calleman , samen met enkele aanhangers. De mayakalender/longcount eindigt op 4 ahau 3 kankin, dat is 21/12/12, ook volgens Callemans model is het op 21/12 4
ahau. Calleman kan het alleen niet verkroppen dat de mayakalender eindigt op 4 ahau en niet op 13 ahau, wanneer de tzolkin periode eindigt. Op de stenen steles in mayaland staat het ook geschreven, in hun welbekende datumnotatie schrift, dat het om de 4
ahau dag op 21/12 gaat en niet ergens in oktober 2011. Het einde van deze zon valt niet samen met het einde van een 260 daagse
tzolkinronde, al wil Calleman dat zo graag, het een heeft helemaal niets met het ander te maken. Deze zon is ook NIET begonnen
op 1 ahau, het begin van een tzolkinronde, maar ergens halverwege een tzolkinronde, dat staat ook genoteerd.
De enige volgens wie 21/12/2012 geen 4 ahau is, is Jose Arguelles omdat die niet de mayakalender volgt maar het door de spanjaarden 'gecorrigeerde' exemplaar dat met onnatuurlijke schrikkeldagen/dagen buiten de tijd werkt, totaal on-mayaans, en zodoende een maand of drie achter loopt met het origineel. hij heeft zijn eigen invulling gegeven op tzolkin-gebied, Calleman op
long-count-gebied.
ZINGEVINGSVERANDERING

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in 2006 in het stuk „Geloven
in het publieke domein‟ de resultaten van een eerder onderzoek, waarin zes levensbeschouwelijke categorieën werden onderkend: 1) christenen (25% van de bevolking), 2) overige gebonden
religieuze mensen (3%), 3) ongebonden spirituelen (26%), 4) niet-religieuze, overtuigd humanistisch denkende mensen (12%), 5) niet-religieuze, matig humanistisch denkende mensen (16%)
en 6) niet-religieuze, niet-humanistische mensen (18%). Conclusie: ruim de helft van onze bevolking leeft vanuit een spiritueel of godsdienstig besef. In andere onderzoeken (Motivaction,
2004 en 2005) antwoordde zo’n 60% van de ondervraagden dat zij de dood slechts één moment
achtten op een doorgaande levensweg. Het idee van continuerend bewustzijn wordt veel ruimer aangehangen dan de gewone media ons willen doen geloven. Talloze vaderlanders leven
vanuit een empathische, intuïtieve visie op bewustzijnsontwikkeling, transcendentie en het
vertrouwen op hogere werelden. Dat is een troostende gedachte.
In You will meet a tall, dark stranger, de recente film van Woody Allen, wordt het geloven in reïncarnatie ondertussen, grappig
maar tegelijk genadeloos, belachelijk gemaakt. De cynische meerderheid in actie tegen de gelovige minderheid. Maar hoe lang
blijft deze verhouding zo? Op http://www.choralnet.org/268945.html zie je een 3-jarig jongetje perfect een orkest dirigeren,
volgens mij bewijs van een in een vorig leven opgedane vaardigheid. En, wat denk jij?
TIJD OM WAKKER TE WORDEN !

De mensheid heeft in een relatief korte tijd (100+ jaar) haar eigen leefomgeving verziekt, ervoor gezorgd dat veel diersoorten zijn verdwenen of ernstig bedreigd zijn in hun bestaan en weinig geleerd van haar eigen geschiedenis en maakt keer op keer weer dezelfde domme fouten. Met allerlei
technologiën, medische hulp middelen en medicijnen rekken we ons leven
terwijl we er aan de andere kant weer van alles aan doen om dit behaalde
voordeel weer te beperken......
We slopen onze longen door sigaretten, stoppen onze kinderen vol met snelle suikers, transvetten, zout, kleur- en smaakstoffen, chemische suikers,
vaccin cocktails etc en vinden het raar dat steeds meer mensen chronische
aandoeningen ontwikkelen zoals astma, allergiën, diabetes, kanker, voedselintoleranties, huidproblemen en darmproblemen. Kwik in vis en thermometers is een probleem maar zodra deze kwik in vullingen of griepvaccins zit
niet meer, is dit logisch?. Antibiotica is ook zo dubbel, het wondermiddel bij
allerlei bacteriële infecties maar ook de grote sloper van je darmflora. En
laat nu juist dit laatste een cruciale rol spelen bij je gezondheid op lange
termijn. De Chinezen zeiden het al, de dood huist in de darmen.
De industrie ontkent systematisch alle risico's. Niets nieuws onder de zon, dit spelletje "verdeel en heers" wordt al gespeeld sinds
de vorige eeuw. Gevaren van asbest, sigaretten, fluor, kwik werden ook glashard ontkend en kritische onderzoekers werden monddood gemaakt. Op het moment dat een onderzoeker zich kritisch uitlaat trekt men een blik gesponsorde wetenschappers open die
het tegenspreekt/bagataliseert en het publiek is weer gesust en media slapen verder.
Vanaf de jaren vijftig zijn miljoenen mensen volgestopt met levensgevaarlijke transvetzuren die verborgen zaten in zogenaamde
"gezonde" plantaardige margarines en frituurvetten. De ironie is nu dat de grootste leverancier van die gevaarlijke waar nu weer
goed zijn zakken vult met cholesterol verlagende margarine. En het mooiste nog, allemaal 100% legaal en met steun van de overheid. De industrie heeft het helemaal voor elkaar, je zorgt eerst voor een probleem en dan weer voor een oplossing. Dus dikmakers
maar ook afslankmiddelen, produkten met lage voedingswaarde maar ook supplementen, produkten die eetlust aanjagen (zout,
smaakversterkers) en die ze gaan remmen (synthetische Hoodia en nieuwe vetsoorten). En wij trappen er met open ogen in....
Door raffinage van voeding wordt onze voeding reukloos, geurloos, beter houdbaar maar verliest de belangrijkste anti-oxidanten,
vitamines en mineralen. Het lichaam kan met de juiste voeding veel zaken oplossen maar als we het lichaam niet helpen door te
zorgen dat we voldoende mineralen, anti-oxidanten, vitamines en aminozuren binnenkrijgen dan is het een verloren race tegen
allerlei ziekten en aandoeningen. Je bent wat je eet en laat voeding je medicijn zijn gelden nog altijd. Geef je lichaam de juiste
voeding zodat het zelfstandig de schade door vrije radicalen kan repareren.
Je kunt niet alles in het leven voorkomen maar je kunt wel problemen veroorzaken doordat je signalen van je lichaam negeert. Als
je 's avonds moe bent kun je op tijd gaan slapen of je oppeppen met cola en koffie maar je negeert je lichaam. Heb je hoofdpi jn
dan heb je teveel stress of teveel afvalstoffen in je lichaam. Je kan pijnstillers nemen maar de oorzaak is niet weg. Idem me t
maagzuur, neem je koffie na het eten dan zal je maagzuur dat niet waarderen, je kan dan een pilletje nemen maar ook je gedrag
aanpassen. Heb je huidproblemen dan grote kans dat je darmen ongezond zijn en de huid gebruikt om afvalstoffen te lozen. Corr igeer je fout gedrag met medicijnen dan zorgen de bijwerkingen wel weer voor de problemen op lange termijn dus zit je in een
giftige vicieuze cirkel. Veel mensen slikken liever medicijnen dan dat zij hun gedrag/voeding aan willen passen, dit is een doodlopende weg. Blijf nadenken over je manier van leven en kijk wat je zelf kan voorkomen door te kiezen voor voedingsrijke produkten. Voorkomen is beter dan aan de medicijnen!
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

