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It's always wise to raise questions about the most obvious and simple assumptions
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WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF

JAARGANG 1, AUGUSTUS 2007

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 nieuwsbreif een link om u direct
af te melden.
VERSLAG VAN DE DAG BUITEN DE TIJD VAN 25 JULI

Deze dag werd weer wereldwijd gevierd. Duizenden mensen
verenigden zich via de krachten van liefde en telepathie,
om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie
met de aarde. Een speciale dag dus die gevierd mocht worden.
25 Juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd.
Het is een dag waar de verbinding wordt gelegd: waarop het
oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar
wordt gezet.
Dit jaar viel de Dag buiten de Tijd op 1 Hemelwandelaar, het
teken van de Maya God Kukukan/Quetzalcoatl. Het Landgoed de Horst in Driebergen stond bol van de activiteiten van
Pan Orange. Lees hier verder

In het najaar gaat de
Stichting Symbolon Netwerk van start. Interesse?
Lees hier verder
QUOTE

Gezond verstand is een
collectie vooroordelen
die je verzamelt hebt
voordat je achttien was.
(Albert Einstein)

THE GRID: 17 JUNI 2007

Je kunt het geloven of niet. Velen doen tegenwoordig aan meditatie. Velen geloven in intenties. Velen geloven dat er iets gaat gebeuren in 2012.
En of je dit nu gelooft of niet, nu kon je zelf iets bijdragen, door liefde
en licht te geven aan alles dat leeft.
Je kunt het benaderen vanuit het perspectief dat in The Secret wordt
verkondigt, of wat meesters en goeroes hebben gezegd.. of gewoon omdat je je steentje wil bijdragen aan een betere wereld.
Het kost je niets dan een uurtje van de tijd en 'nee heb je, ja kun je krijgen' is een toepasselijk motto.
Dus deden we dat in het Stadpark van Bergen op Zoom. De zon scheen en
onder begeleiding van een heuse magiër, of beter gezegd: druïde, Akary,
zijn we gaan zitten bij die boom, die het meeste aardse energie bezat.
We hebben er gelezen uit een ‘Course in Miracles’, gefilosofeerd en deden wat geleide meditatie.
Niet indrukwekkend misschien, maar wel heel leuk om een keer te doen.
MIES KOMT MET EEN EIGEN SITE

Een online praathuis of ????? Een WIT Praathuis aan het water, dat is mijn droom. WIT de kleur van het Spirituele, zuiverheid, reinheid. Water, alles mag stromen....Ervaringen
uitwisselen en delen.
Hemel en Aarde verbinden, hoe doe je dat? Ofwel het evenwicht vinden tussen werken en be-zinnen. Ja, gewoon ZIJN. Nou, mijns inziens door een "product' op de
markt te brengen waar mensen "wijzer" van worden. Ja,
iedereen mag op zijn eigen wijze, een bijdrage leveren
straks aan dit WAT project.
19-07-2007 is het de ether ingegaan, toen is de naam geregistreerd. Numerologisch
35/8 Deze trilling heeft te maken met ...af en toe je hoofd durven stoten, maar daardoor wel....de erkenning vinden die dit project verdient. 8 het getal van Kracht en het
enige getal dat geen begin en geen einde kent.
DIVERSEN
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Boven elke pagina zie je de afbeelding van hiernaast. Als je daar
op klikt kom je automatisch op de pagina die indien mogelijk, dagelijks wordt bijgewerkt.
Vorige maand had de Asmi-ikben site 40.164 bezoekers, met een
piek van 7.720 hits op een dag.

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

