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WE MUST BE THE CHANGE WE WISH 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
MEDISCHE MONOPOLIE KAN NIET OP TEGEN HOMEOPATHIE
Is het niet ironisch dat medische machthebbers binnen een door de overheid gesponsorde gezondsheidszorg streven naar
het uitbannen van homeopathie?
Homeopathische ziekenhuizen in Groot-Brittannië moeten het bijvoorbeeld doen met minieme budgetten in vergelijking
met wat de overheid betaalt voor allopathische apparatuur en medicijnen.
De Duitse arts Samuel Hahnemann werd eind achttiende eeuw de grondlegger van de homeopathie. In deze periode maakte
het medisch establishment gebruik van bloedzuigers, kwik, arsenicum en lood om aandoeningen te behandelen.
Homeopathie verspreidde zich halverwege de negentiende eeuw naar andere delen van Europa en Noord-Amerika. De familie van John D. Rockefeller maakte naar verluidt gebruik van homeopathie, maar hij zorgde tegelijkertijd dat zijn farmaceutische bedrijven en oliereuzen konden blijven verdienen aan olieproducten en medicijnen.
Hij financierde medische opleidingen, maar homeopaten en natuurgeneeskundigen konden geen licentie krijgen. Sinds het
begin van de twintigste eeuw beslist de American Medical Association (AMA) voor een groot gedeelte wat geneeskunde is en
wat niet.
Voor het einde van de negentiende eeuw gaf 43 procent van alle Amerikaanse faculteiten geneeskunde les in homeopathie.
Vandaag de dag zijn er maar weinig universiteiten die zich in homeopathie specialiseren terwijl alle door Rockefeller erkende medische faculteiten gericht zijn op farmaceutische oplossingen. Homeopathie is uit het collectieve bewustzijn verbannen.
Overzicht
Hahnemann begon te experimenteren op vrijwilligers en patiënten. Zijn vooronderstellingen waren voor de westerse wereld enigszins ongewoon. Hahnemann geloofde dat
levensenergie door ons lichaam stroomt. Dit werd later bekend als vitalisme. De Chinese acupunctuur was nog niet overgewaaid dus het was een waarlijk verrassende
zienswijze. Acupunctuur is gebaseerd op chi, de vitale energie of spirituele energie die door ons lichaam stroomt.
De homeopaat probeerde de vitale energie niet op een mechanische of elektrische manier te manipuleren. Hij kwam met een andere ongewone aanname en ontwikkelde
preparaten die oraal konden worden ingenomen.
De werking van kinine als medicijn tegen malaria fascineerde hem. Toediening van kinine wekte bij gezonde mensen vergelijkbare symptomen op als bij een malariabesmetting. Zijn veronderstelling was daarom dat met het gelijkende het gelijke zou kunnen worden genezen: similia similibus curentur.
Om giftige stoffen hun schadelijkheid te ontnemen verdunde hij ze met water. Daarbij stelde hij vast dat de verdunning niet alleen de bijwerkingen verzwakte, maar ook
de werking. Hij kwam op het idee om behalve het verdunnen ook de oplossing te schudden door ritmische schudslagen op een veerkrachtige ondergrond: het potentiëren.
Alhoewel een preparaat verdund kan worden tot het punt waarop het nog slechts één molecuul bevat van de originele substantie, helpen de gepotentieerde oplossingen
genezen door de overdracht van de elektromagnetische eigenschappen van het water. Dit is hoe vitale energie of chi wordt beïnvloed door homeopathische geneesmiddelen.
Bedreiging
Mainstream medici houden vol dat de effecten te zwak zijn om te kunnen werken. Veel patiënten zijn het daar echter niet mee eens. De artsen beweren op hun beurt dat
succesverhalen binnen het placebo-effect vallen. Waarom gebruiken ze dan het placeo-effect alleen voor alternatieve geneeswijzen en niet voor farmaceutische
‘remedies’?
De homeopathische benadering is gericht op de patiënt, is deugdelijk, getest, veilig en veel minder prijzig dan de farmaceutische werkwijze. En daarom wordt homeopathie aangevallen, om zo te proberen de belangrijkste concurrent uit te schakelen.
FRAUDEERT DE EUROPESE MEDICIJNKEURING..??

Het Europese lichaam dat medicijnen licenseert, een lichaam dat al heftig wordt gesponsord
door de farmaceutische industrie die het behoort te reguleren.., krijgt een fraude-onderzoek
aan zijn broek..! Beambten van het Europese Anti-Fraude Bureau zijn een onderzoek gestart
naar de rol van hetEuropean Medicines Agency, dus het Europese Medicijnen Agentschap, in het
reguleren van het medicijn ‘Mediator’ voor diabetici. Dit medicijn is in het midden van 2009
teruggetrokken van de markt, nadat het in verband werd gebracht met maar liefst 2000 (!!)
doden.. Tien jaar daarvóór werden al twijfels geuit over de werking van het medicijn, omdat
het ernstige, zelfs fatale hartproblemen zou kunnen veroorzaken..
Het medicijn werd geproduceerd door het Franse ‘Servier’, was al 33 jaar op de markt en werd
voornamelijk voorgeschreven ook in Frankrijk, Italië en Spanje. Uiteindelijk werd het ook uit de
markt gehaald, toen ook de fabrikant niet meer kon ontkennen dat het medicijn verantwoordelijk was voor hartkwalen in de vorm van hartklepfalen.
In 1995 werd het Europese Medicijn Agentschap (EMA) opgericht, teneinde de medicijnregulering
te regelen, voor de héle EU. Dit Europese lichaam ontvangt maar liefst 80% van haar budget uit
de farmaceutische industrie, aldus Michele Ravasi, een ‘groen’ Europees parlementslid. Zij is
ook degene die het fraude-onderzoek heeft geïnitieerd.
Het nieuws komt op hetzelfde moment dat GSK (GlaxoSmithKline) overeen is gekomen met de Amerikaanse autoriteiten om met een bedrag van maar liefst
US$ 3 miljard over de brug te komen, als compensatie voor haar agressieve verkooppraktijken in het kader van het ‘pushen’ van háár medicijn voor diabetici
‘Avandia’. Ook dit medicijn werd van de markt gehaald, in 2010, toen bleek dat ook bij het gebruik van dit medicijn het risico op hartkwalen in de vorm van
hartaanvallen significant gestegen was..
x
De dagen van Avandia waren geteld, toen in 2010 een nieuwe studie keihard uitwees dat dit ‘medicijn’ daadwerkelijk ernstige hartklachen veroorzaakte! En
dat 11 jaar (!!) nadat het de ‘veiligheidstests’ was doorgekomen.. Terwijl de FDA nog aan het twijfelen was of het produkt van de markt zou moeten worden
genomen in de VS, werd dit onderzoek al gepubliceerd. GSK werd toen gedwongen om haar eigen onderzoekingen rondom dit produkt openbaar te maken.. En
wat bleek: in de papieren van GlaxoSmithKline (GSK), rondom deze onderzoeken kwam naar voren dat er wel degelijk een verhoging van het risico van hartaanvallen door gebruik van Avandia’ te verwachten viel, met een kans van maar liefst 39%!!
Bron: The Independent, 7 November 2011

KERSTPERIODE, OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

Zoals de inwonders van Drente plegen te zeggen ‘'t Zölfde gaoren op een aander klossie’ als ze bedoelen als
zaken anders zijn gepresenteerd, maar niet wezenlijk zijn veranderd, zo is het ook met de festiviteiten
rondom het kerstfeest.
De Encyclopaedia Britannica schrijft:
"Kerstmis (i.e., de Mis van Christus) … behoorde niet tot de vroegste feesten van de kerk..." Het werd noch
ingesteld door Christus noch door de apostelen, noch op enig bijbels gezag. Het werd pas veel later van het
heidendom overgenomen.
Winter Solstice is de tijd wanneer het licht wordt geboren uit de duisternis. Elk jaar, rond 21 december,
lijkt de zon voor een paar dagen stil te staan of te stijgen. Het is het gezicht van het overweldigende donker. Dan, eerst onmerkbaar, begint de zon aan zijn lange reis naar het zuiden en de schepping begint uit te
ademen.
Vanaf het begin van de beschaving, kwamen gemeenschappen samen om het te vieren met feesten, muziek,
dans, drama vieren en boven alles, licht en vuur.
In de Keltische clan-samenlevingen, ontstond het geven van geschenken eenvoudig en natuurlijk uit een
liefde voor de familie en zorg voor diegenen in het dal die zich geen extra’s konden veroorloven.
De wintertijd is een periode van verstilling, van naar binnen keren.
Dit betekent dat in plaats van op zoek naar ‘out there’ en je te laten verblinden door de overweldigende
aanbod, je in je eigen heilige ruimte gaat zitten en afstemt. Geven vanuit het ‘binnenstebuiten’ zal deze
tijd van de winter solstice verdiepen en verrijken.
Zoals inmiddels al bekend, zorgden in de vierde eeuw keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de
uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd.
Voor zover bekend werd in Jezus' tijd de verjaardag niet gevierd. Het is dan ook niet bekend op welke dag
Hij werd geboren.
Er zijn redenen om aan te nemen dat Lukas aanwijzingen geeft waaruit blijkt dat Jezus geboren werd op het Joodse paasfeest (en Johannes de Doper op de
Grote Verzoendag die daaraan voorafging)!
We horen voor het eerst van Jezus' geboortefeest ongeveer halverwege de vierde eeuw (± 350). Het werd gevierd op 25 december.
Waarom precies op 25 december?
Hoewel het misschien raar klinkt, moeten we eerst stellen dat kerstmis in de eerste periode van het christendom helemaal niet bestond. Er werd door de christenen die de eerste 200 jaar na Christus leefden geen kerst gevierd. Er was in die tijd niemand die zich bezig hield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’
van Jezus. Het was niet eens de gewoonte om een verjaardag te vieren, alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Voor christenen en Joden was het daardoor
helemaal ondenkbaar om een dergelijk feest te vieren.
Doordat de christenen zich steeds verder afscheidden van hun joodse achtergrond verviel het Chanukkah feest al snel. Het Chanukkah feest wordt gevierd in de
maand Kislev (25ste), dat valt in onze maand december en duurt 8 dagen. Chanukkah is het inwijdingsfeest van de tempel.
Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In
het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd[1], zou Constantijn I hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van
de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis - waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën.
In de cultuur van het Romeinse Rijk vierde men op 25 december het feest van de god Mythras. Mythras was de god van de zon. Midden in de donkerste periode
van het jaar vierden zijn vereerders, dat het weer lichter begon te worden, en dat de zon terugkwam.
De volgelingen van Jezus, de christenen, geloofden niet in Mythras, maar in Jezus. Hij was in deze duistere wereld gekomen als het waarachtige licht. Toen men
een dag zocht om Jezus' geboorte te vieren, koos men dus Mythras' dag. Op die manier zouden de mensen vanzelf de foute Mythras vergeten en voortaan de
'juiste' Jezus vieren.
Sindsdien is het kerstfeest op 25 december een van de meest tot de verbeelding sprekende feesten geworden. In de loop van de eeuwen zijn er allerlei gebruiken bijgekomen. Ook paste men oude voorchristelijke gebruiken in het christelijke feest. Tot op de dag van vandaag viert men overal op de wereld het kerstfeest als een feest van vrede en goedheid.
Vanwaar nu stamt het gebruik van de maretak (mistletoe)? In de Oudheid werd door de heidenen de maretak op het
feest van de winterzonnewende gebruikt, omdat hij wegens de veronderstelde wonderbaarlijke geneeskracht als
gewijd aan de zon werd beschouwd. De heidense gewoonte om elkaar onder de maretak te kussen was een der eerste handelingen in de nacht van brasserij en losbandigheid waarmee de dood van de 'oude zon' en de geboorte van
de nieuwe ten tijde van de winterzonnewende werd gevierd. De in heidense feesten gewijde maretak is een parasiet!
Ook hulst en hulstkransen waren aan de zon gewijd. De hulst- en mistletoetakken bleven niet alleen gedurende de
wintermaanden groen, maar ze droegen in die periode ook vrucht en symboliseerden aldus het leven in een voor het
overige dood seizoen. De ronde kerstkrans is in wezen een symbool van de zon.
Zelfs het aansteken van vuren en kaarsen als christelijke plechtigheid is louter een voortzetting van de heidense
gewoonte om de steeds zwakker wordende zonnegod bij het bereiken van zijn laagste punt aan de zuidelijke hemel
aan te moedigen!
"De kerstkrans, de maretak, het kerstblok … zijn overblijfselen van voorchristelijke tijden" (Encyclopedia Americana). De groene kerstboom is een overblijfsel van de groene boom van Nimrod.
In vele andere bronnen wordt ondubbelzinnig bevestigd dat nagenoeg alle kerstgebruiken zijn terug te voeren op heidense gebru iken en lang voor de christelijke
jaartelling hun oorsprong hebben.
Het hele jaar straffen ouders hun kinderen wegens liegen. Vervolgens vertellen zij zelf hun kinderen in de maand december al deze leugens! Is het een wonder
dat vele van hen, als zij ouder worden en de waarheid horen, beginnen te geloven dat ook God een mythe is?
Is het christelijk om aan kinderen mythen en onwaarheden te onderwijzen? God zegt: Gij zult geen valse getuigenis spreken! Het lijkt misschien juist en kan
door de menselijke rede gerechtvaardigd worden, maar God zegt: Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
Wanneer wij dus deze feiten onderzoeken, zijn wij verbaasd als we zien dat het vieren van kerstmis, Sinterklaas enz. zeer bes list geen christelijke praktijk is,
maar een heidense gewoonte – een der wegen van Babylon waartoe wij zijn vervallen!
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