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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').
CURSUS IN WONDEREN
Wonderen eren jou omdat jij beminnelijk bent. Zij verdrijven illusies omtrent jezelf en
zien het licht in jou. Zo verzoenen zij voor jouw vergissingen door jou van jouw nachtmerries te verlossen. Zij verlossen jou van een gevangenis waarin jij jezelf hebt opgesloten. Door jouw geest van illusies te bevrijden geven ze jou jouw innerlijke gezondheid
terug.
Het is weer enige tijd geleden dat er in deze nieuwsbrieven iets vermeld werd over de
‘Cursus in ‘Wonderen’ en nu er weer vragen over zijn gekomen willen wij graag weer
enige informatie over deze cursus geven. Het is een spirituele leerweg, een strikt nonduale zienswijze op deze wereld, die je helpt om je innerlijke leraar te vinden.
Een Cursus in Wonderen bevat concepten uit vrijwel alle grote Westerse en Oosterse
religies en levensfilosofieën. Een Cursus in Wonderen bevat ook elementen uit de leer
van Sigmund Freud en Carl Jung in Christelijke terminologie. De wonderen die de Cursus
onderwijst, zijn de veranderingen in waarneming die je in staat stellen de wereld te zien
door de ogen van liefde in plaats van angst. De Cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt
echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van
liefde, die je natuurlijk erfgoed is. Daartoe gebruikt hij woorden, die symbolisch zijn en
niet kunnen uitdrukken wat achter symbolen schuilgaat. Alleen het ego stelt vragen,
want alleen het ego twijfelt. De Cursus is eenvoudig. Hij heeft één functie en één doel.
Alleen daarin blijft hij geheel consistent, want alleen dat kan consistent zijn.
Hoe de Cursus onstond
Een cursus in wonderen begon met de plotselinge beslissing van twee mensen zich te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Ze heetten Helen Schucman en William
Thetford, en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City. Wie zij waren is niet van belang,
behalve dat deze geschiedenis laat zien dat bij God alles mogelijk is.
Ze waren alles behalve spiritueel ingesteld. Hun relatie met elkaar was moeizaam en vaak gespannen, en ze bekommerden zich zeer om persoonlijke en professionele
erkenning en status.
Hoewel ze het serieus meenden, vonden ze het heel moeilijk een begin te maken met hun gezamenlijke onderneming. Maar ze hadden de Heilige Geest het ‘kleine beetje
bereidwilligheid’ gegeven dat - zoals de Cursus zelf keer op keer zou benadrukken - voldoende is om Hem in staat te stellen iedere situatie voor Zijn doeleinden te benutten en van Zijn kracht te voorzien.
De namen van de twee mensen die samen voor de optekening van de Cursus zorgden staan niet op het omslag en de titelpagina, want de Cursus dient op zichzelf te
staan, en kan dat ook. Het is niet de bedoeling dat hij de grondslag wordt voor een nieuwe cultus of sekte, hij beoogt slechts een manier aan te reiken waarmee sommige
mensen instaat zullen zijn hun eigen Innerlijke Leraar te vinden.
Wij bieden in heel Zuidwest Nederland en België deze cursussen, lezingen en workshops gratis aan. Een leraar kan behulpzaam zijn bij het in praktijk brengen van de Cursus. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de programma’s ligt bij de leraren zelf.
MASSALE BIJENSTERFTE – DIVERSE OORZAKEN
Reeds jarenlang kampt de wereld met een ongewone bijensterfte – bijenholocaust – in Europa en Noord-Amerika… 50 tot 90% van de bijenbevolking is al verdwenen.
Het bedrijf Bayer was al eerder indirect betrokken bij een holocaust. Nu weer, maar dit keer tegen de bijenbevolking.
Het volgende verhaal werd anoniem afgeleverd bij Red Ice Creations door een insider van de landbouwindustrie…
Bijen zijn absoluut een essentieel onderdeel van onze voedselketen. Een internationale studie heeft uitgewezen dat van de 115 verschillende gewassen in 200 landen, de bestuiving in 75% van alle gevallen plaatsvindt door dieren, en dan in het bijzonder bijen. Men dacht eerst
dat alleen de honingbijen werden getroffen, maar al snel bleek dat ook het aantal hommels drastisch begon af te nemen!
Deze crisis in bijenland kreeg ook een naam: ‘Colony Collapse Disorder’ (CCD). Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak voor CCD,
zoals varroamijten, straling van mobiele telefoons en een op AIDS lijkend virus. Maar deze zijn nog steeds niet echt bewezen.
Bewijs nu voor pesticiden
Wat nu wel is bewezen, is dat de dood van de bijen wordt veroorzaakt door twee pesticiden, te weten Clothianidine (Clothianidine is een
systemisch insecticide, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Sumitomo Chemical Takeda Agro in samenwerking met Bayer CropScience.) en
Imidacloprid (Imidacloprid (ISO-naam) is een veelgebruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde uit de nitroguanidine-groep (andere leden
van deze groep zijn clothianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam). Het werd in de jaren ’80 van de 20e eeuw ontwikkeld aan het
Yuki Research Center in Japan, dat deel uitmaakt van Bayer).
Clothianidine wordt op de markt gebracht onder de naam Poncho. Voor Imitdacloprid zijn er verschillende productnamen, zoals Gaucho,
Admire, Advantage, Merit, Amigo, Premise, Prothor en Winner.
Maïs & geld
Eén van de belangrijkste gewassen in de wereld is maïs. Maar, maïs heeft een vijand, diabrotica vergifera genaamd, beter bekend als maïswortelboorder (de maïswortelboorder of maïswortelkever (Diabrotica virgifera) behoort tot de bladhaantjes (Chrysomelidae) en komt van
oorsprong uit Mexico en de Verenigde Staten).
Het probleem van de maïswortelboorder is eigenlijk niet zo moeilijk op te lossen. Wanneer men opvolgend verschillende gewassen plant, verdwijnt het insect omdat de
larve zich voedt met de wortel van de maïs en als deze is uitgekomen, kunnen ze slechts enkele tientallen centimeters reizen.
Topproducten van Bayer
Maar ja, het kan minder winst opleveren als er ook andere gewassen worden geplant. Daarom kwam Bayer in 2003 op de markt met de twee pesticiden, om de maïswortelboorder te bestrijden en uiteraard om veel geld te verdienen. Deze twee pesticiden zijn nu de topproducten van Bayer, maar het gaat helaas wel ten koste van de voor de
mensheid essentiële bijen.
De pesticiden vormen via een soort lijm, ontwikkeld door een ander bekende, Monsanto, een laagje om het maïszaad. Hoewel studies hadden aangetoond dat deze pesticiden heel schadelijk waren voor de bijen, werd als antwoord gegeven dat de schade heel erg zou meevallen, omdat de zaden in de grond zouden worden begraven. Dit was
een hele grote vergissing.
De eerste aanwijzing dat CCD werd veroorzaakt door vergiftiging, was toen er Clothianidine werd gebruikt op maïsgewassen in het Duitse Baden-Würtemberg. In juli 2007
bleek dat de Duitse gewassen waren geïnfecteerd met de maïswortelboorder. De Duitse regering gaf opdracht om deze plaag met alle mogelijke middelen te bestrijden,
inclusief het gebruik van pesticiden. Kort nadat in mei 2008 de zaden waren geplant, stierven er onverwacht ongeveer 330 miljoen bijen.
Miljoenen dode bijenkoloniën
Dit wereldwijde fenomeen gaat tot op de dag van vandaag door, met als resultaat miljoenen dode bijenkoloniën: miljarden bijen dus. Een onderzoek toonde aan dat de
laag pesticiden, die om het zaad was aangebracht, niet in de grond bleef, maar aan de lucht werd blootgesteld, veroorzaakt door het tegen elkaar aan schuren van de
zaadjes, als ze opgeslagen, vervoerd en geplant worden.
Verbod Duitse regering
De Duitse regering verbood heel snel de pesticiden, gaf de boeren een financiële compensatie en waarschuwde iedereen in de landbouw om deze chemische pesticiden
niet langer te gebruiken. Een conclusie van het Duitse Federale Landbouw Instituut luidde: “We kunnen ontegenzeggelijk concluderen dat de vergiftiging van bijen wordt
veroorzaakt door het vrijkomen van cliothianidine door het tegen elkaar schuren van zaadjes”.
Volgens het Duitse onderzoekscentrum voor geteelde gewassen waren 29 van iedere 30 bijen hierdoor gedood. Philip Mimkes, woordvoerder van de Coalitie tegen de gevaren, afkomstig van Bayer, zei: “We hebben iedereen al bijna tien jaar lang gewezen op de gevaren van deze pesticiden. Dit bewijst onomstotelijk dat deze chemicaliën in
contact kunnen komen met de bijen en dat ze daardoor sterven. Deze pesticiden zouden niet langer op de markt beschikbaar moeten zijn!”
Electrosmog
Pesticiden zullen zeker negatieve impact hebben op bijen, maar onderschat zeker ook niet de invloed van elektromagnetische straling op bijen!
Eén van die researchers is dr. Daniel Favre, die ik vorig jaar in april even gesproken heb op een elektrosmog-congres in Bern, hij heeft toen ook onze petitie getekend. Hij
heeft het volgende rapport geschreven: http://www.stopumts.nl/pdf/Daniel%20Favre%20Bijenstudie.pdf
TOP 5 SPIJTBETUIGINGEN OP STERFBED
Dit artikel komt gedeeltelijk van Arise India Forum
Vele jaren werkte Bronnie Ware in de palliatieve verzorging. Haar patiënten waren degenen die naar huis kwamen om
te sterven. Enkele ongelooflijk speciale momenten werden daar gedeeld. Zij was bij hen voor de laatste drie tot twaalf
weken van hun leven. Mensen groeien heel veel wanneer zij geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid.



Ik wilde dat ik de moed had gehad een leven te leven, trouw aan mijzelf en niet het
leven dat anderen van mij verwachtten.
Van alles was dit de meest voorkomende spijtbetuiging.



Ik wenste dat ik niet zo hard gewerkt had.
Dit kwam van elke mannelijke patiënt. Zij hadden de jeugd van hun kinderen gemist en de kameraadschap van hun partner.



Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.
Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om de vrede met anderen te bewaren met als resultaat: Zij vestigden zich voor een middelmatig bestaan en werden nooit degene die ze hadden
kunnen zijn.



Ik wilde dat ik het contact had behouden met mijn vrienden.
Vaak realiseren we ons niet de voordelen van 'oude' vrienden tot het moment van de laatste weken en het niet altijd mogelijk is om ze weer op
te sporen. Velen zijn zo opgesloten in hun eigen leven dat ze goede vriendschappen weg lieten glijden gedurende de jaren.



Ik wilde dat ik mijzelf meer geluk gegund had.
Dit is zeker een verrassende uitkomst. Velen realiseren niet dat gelukkig zijn en voelen een keuze is. Zij zaten vast in oude patronen en gewoonten. De zogenaamde comfortabele zone, of een familiair gevoel hebben met en het fysieke leven. Angst voor verandering maa kte dat ze
anderen overtuigden, en zichzelf, dat ze geheel content waren. Terwijl ze diep van binnen ernaar verlangden om eens goed te l achen en weer
eens wat gekkigheid te beleven in hun leven. Wanneer je op je sterfbed ligt is wat anderen denken over jou niet meer in je ge dachten.

Daarom, Leef je leven zoals je het zelf wilt en het kan zo simpel zijn om het te doen! Je gedachten, attitudes, de manier waa rop jij reageert op dagelijkse successen, maar ook tegenslagen, heeft een enorme impact op hoe je je voelt, je blik, en je geluk. Positief denken i s zeer krachtig. We kunnen eigenlijk het pad veranderen door een positieve instelling.
Het is allemaal in de manier waarop je kijkt naar dingen. Mensen zijn in staat om verwoestende verliezen te overwinnen en vaa k verbazingwekkende
dingen aan de samenleving bij te dragen als gevolg. Dus, overwin die negativiteit!
Bewust omgaan met positieve, gelijkgestemde mensen. Attitudes zijn erg besmettelijk. Deze ‘halfvolle glazen’ mensen zijn prec ies het soort mensen
dat je op een dagelijkse basis nodig hebt. Hun positieve energie zal aanstekelijk zijn. Positiviteit is aanstekelijk.

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

