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It's always wise to raise questions about the most obvious and simple assumptions
JAARGANG 1, OCTOBER 2007

WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF

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 nieuwsbrief een link om u direct af te melden.

VERLANGEN

Voor deze nieuwsbrief stond verlangen op de planning. Nu blijkt ook Happinez van Inez
van Oord als thema hartstochtelijk verlangen te hebben genomen, maar meer met de
nadruk op hartstocht. Mocht u het blad nog niet hebben dan is het zeer zeker de moeite
waard vanwege de onvoorstelbare mooie foto’s die gaan over dansen en hartstocht. Ze
zijn van een zeldzame schoonheid en laten je meenemen naar tijden die nooit voorbij
mogen zijn. Dat geeft een mooi verlangen weer.
De tweede jaars cyclus ’Gnostiek’ van Bram Moerland en Betsie van den Langenberg gaat
weer van start in Utrecht. Om er weer in te komen nam ik mijn stof van het 1e jaar door
en zag dat de cyclus eindigde met o.a. verlangen.
Verlangen komt o.a. voor in het Boeddhisme. Vorig jaar leerden wij o.a. het volgende
tijdens de driedaagse praktijkgerichte seminar van de Dalai Lama over de Middenweg
van Nagarjuna, (klik hier voor mee info):
Het boeddhisme spreekt over een ego-loos leven en spreekt over de vier edele waarheden.
1.Wat zijn de Vier Edele Waarheden?
2.De vaststelling (van de symptomen) van het lijden, (Het leven is moeilijk)
3.De opheffing (van de oorzaken) van het lijden, (iedereen kan van moeilijkheden bevrijd worden) De oorzaken van het lijden, (dat komt omdat we verlangen naar zaken die
ons onmogelijk bevrediging kunnen geven en koste wat kost aan van alles willen vasthouden)
4. De weg (het pad) die voert naar de opheffing van het lijden. (iedereen kan van moeilijkheden bevrijd worden door een mededogend leven te leiden dat gekenmerkt wordt door deugd, wijsheid en meditatie).
Charlotte Querido geeft aan in haar boek ‘verdriet is nooit een eindstation’ dat verlangen een soort van verdriet is: ‘ Als je ergens
naar verlangt, moet het ook bestaan. In ieder geval op geestelijk gebied; stoffelijk misschien niet. Je hebt misschien tweehonderd verlangens en er worden er in je leven maar twee stoffelijk gerealiseerd, maar daarom bestáán die andere nog wel,
alweer geestelijk gezien. Je moet dat verdriet eerst toelaten. Dan ga je proberen je te realiseren dat verdriet nooit een eindstation is. Dat kan het niet zijn. Als verdriet een eindstation was, zou je het verdriet niet voelen; zou je denken: 'Het hoort
bij het leven, klaar!' Maar doordat je iets anders verlangt, ontstaat er een tegenstelling. En dat contrast veroorzaakt de pijn.
Verdriet ontstaat dus doordat je iets verlangt wat er stoffelijk niet is; het ziet er ook niet naar uit dat het ooit zal komen.
Maar wat je verlangt, bestaat geestelijk wel.
Je hebt als kind een heleboel verlangens die niet worden vervuld, dus dan verdring je ze maar, want zo'n gemis is een pijnlijk
gevoel. Maar waar haalt een kind dat verlangen dat het voelt vandaan? Dat moet al in hemzelf aanwezig zijn - ingeschapen,
als het ware. Ze besluit dit onderdele met: ‘Ik denk niet dat de Schepper een verlangen in je legt dat niet kan worden bevredigd, dat nergens toe leidt. Dan zou Hij een hele wrede God zijn. En dat is toch ondenkbaar. Of God bestaat niet, óf Hij (en/
of Zij?) is (zijn) Liefde.’
MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT

In Happinez stond o.a. dat hartstochtelijke mensen vaak inspirerende mensen zijn. Ze hebben zo veel vuur in zich dat ze ook het
vuurtje in anderen kunnen aanwakkeren. En voor sommigen is dat
precies wat ze in deze tijd nodig hebben. Onze Mies is er zo een.
VERBINDING- of ont-wikkelen.....Ja, velen voelen zich verstikt
door.............ervaren verbinding als knellende banden.
Het gevolg kan straks zijn een hartinfarct, ja als wij ons HART niet
durven op te stellen, kan dat het gevolg zijn. Ik voel met mijn handen onmiddellijk waar iemand energetisch blokkeert.. Als deze
blokkade TE LANG duurt, gaat dat op fysiek niveau klachten geven.
Er is een gezegde dat zegt: ANGST slaat je om het HART . Ja, angst verzwakt. Je kunt je zelf doodschrikken.
Ik volg NU een opleiding RE-animatie, een mooi woord eigenlijk. Re, her, anima leven....HERLEVEN. ja, mijn PASSIE is om mensen
te ont-wikkelen. Ze te bevrijden van banden, zodat ze weer vol vertrouwen een relatie durven aan te gaan.Er is nog nooit een tijd
geweest, waar zovelen eenzaam zijn. Zich afgesneden voelen van ....
Depressiviteit, lusteloosheid en angst overheersen hun leven. De farmacie vaart er wel bij. Maar de patient??????op termijn zeker
niet.
Corrine, een paardrijdvriendinnetje van mijn dochter. Twee jaar geleden overleed haar vader aan kanker. Nu e-mailen wij, van
HART tot HART. Zij komt uit een traditioneel gezin, Pa verdient de kost, Ma is de opvoeder, en vrouw van ....maar sluit zich al
aan bij de Plattelands vrouwen. NU, de vrouwen van NU. Ze komt in verzet, gaat studeren....eisst ruimte voor zichzelf. Dit heeft
veel strijd gegeven, en haar huwelijk doen wankelen.
Voorbeeld : WOERDEN, 25 oktober geef ik in HET GEHEIM van WOERDEN een leuke winkel (met kaarsen en biofood) en luxe lunchroom een lezing/ avond over HET GEHEIM van WORDEN, ofwel ZIJN.
Corrine, NIETS gebeurt voor NIETS, soms moeilijk te bevatten, maar..........door mijn helder-zien weet ik dat NU. Ik zou eens
kunnen Channelen wat zijn levensthema is, dan wordt het duidelijk waarom hij deze lessen krijgt. Disc-US-sies, ja het is IK of US.
Ik leid tot eenzaamheid, wij tot SAMEN groeien en bloeien.
Dat is wat ik met het Merk: WAT voor ogen heb gehad, zie www.asmi-ikben.nl, ONS & Actueel. Mensen kunnen gratis op onze site
komen staan en wij staan weer bij hen op de site. Een WIN-WIN situatie creëer je zo. Ik heb die brave man van Corrine nog nooit
ontmoet, maar komt van Franse huize...zeer autoritair, eigenlijk zoals de vader van Corrine.
Corrine, dat de PIJN en het gemis er nog is vind ik niet zo vreemd, jouw vader heeft een belangrijke rol gespeeld in jullie gezin.
Jij draagt de DNA in jouw cellen nu, daarom werk ik op QUANTUM niveau, alles wat jij en ik niet meer nodig hebben om te ZIJN
wie wij werkelijk ZIJN moet eruit, delete zeg ik dan simpel, weg ermee. WAT staat ons geluk om ons zelf te zijn in de weg?
Ik vind het zelf een mooie manier om een brief te schrijven aan .....( b.v. nu jouw vader) je kunt dan al jouw gevoelens daar in
kwijt, .....
Van de week had ik een droom. In mijn gang stond een klein meisje, zij zat met haar handje klem tussen de deur van de hal en de
kamer...gaf geen kik... mijn voordeur stond open, buiten stonden twee jonge echtparen, onbekenden van mij. In mijn keuken
stond mijn yoghurtje met musli...was mijn ontbijt. Ik redde het kind uit haar benarde positie, en hield haar handje onder de
kraan.
Ja wat oh wat wil deze droom mij zeggen.
Waarom zagen deze ouders NIET dat dit kind klem zat? Waarom huilde of schreeuwde dit kind niet? Waarom was ik de redder
van ...? Waarom stond er wit voedsel in de keuken?
Hoeveel kinderen zitten knel, hoeveel ouders horen of zien dit niet meer ( zijn teveel met ??? bezig, of missen de bagage om...)
Het kind. Als je maar lang genoeg niet gehoord wordt, houd je wel op met schreeuwen.
Ik,...ja, red het kind...waarschijnlijk het kind in mezelf en geef het NU wel de juiste -witte- voeding. ofwel Spirituele voeding.
MOOI zo'n boodschap, en nu snap ik nog meer waarom ik zoveel kinderen wil helpen o.a. van de ADHD pillen af, deze krijgen niet
het voedsel dat ze echt nodig hebben thuis.
Dan maar naar Mies of…..maar niks farmacie.

1WE-BUSINESSCLUB

‘Al kun je maar één persoon op weg helpen’
Vorige week waren we op de beurs en daar kwamen we de mannen tegen van Een Wereld Idee. Een oud vriendje , Michèl Tigelaar,
had ons over gehaald. Deze club is een Businessclub en is ook de meest moderne media-ontwikkelingsorganisatie van Nederland,
gedragen door het Nederlandse bedrijfsleven. Hiermee is 1WE - Een Wereld Idee anders. Positief, vernieuwend en dynamisch. Een
organisatie met lef, positieve TV-programma’s en verrassende ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan een betere wereld. Wereld Idee kan niet zonder mensen met passie, met visie, met daadkracht. Mensen die een duidelijke boodschap uitdragen en bijdragen aan een positieve wereld.
Kijk eens op hun website en voel de hartstocht die het uitstraalt. Natuurlijk hopen wij dat vele ondernemers zich bij deze organisatie zullen aansluiten.
Bakker Bert Wiltink uit Doetinchem is een maatschappelijk ondernemer pur sang. Met het opzetten van bakkerijen in Afrika en het
opleiden van gehandicapten tot bakker, kunnen ze blijvend in hun eigen levensonderhoud voorzien. “Veel ondernemers zijn met
maatschappelijk betrokken ondernemen bezig, omdat het goed staat voor de buitenwereld”, aldus Wiltink. “Ik vind dat je het
moet doen vanuit een personal touch. Het geeft mij persoonlijk in de eerste plaats een heel goed gevoel om de mensen daar op
deze manier een toekomstperspectief te geven. Dat het voor mijn bedrijf niet verkeerd is, is mooi meegenomen.”
WORKSHOP DREAMSPELL

De eerste workshop over het Dreamspell & de dertien manen kalender met Peter Toonen
Peter schreef op veler verzoek eindelijk het boek Toegang tot de Natuurlijke Tijd. Een praktisch en pittig boek, waar op duidelijke
wijze omschreven wordt hoe het in elkaar steekt met de natuurlijke tijd. Alle kennis en ervaringen die Peter in de loop der jaren
heeft opgedaan komt tezamen in dit boek, dat nu al als een van zijn meesterwerken beschouwd mag worden en alle boeken eerder geschreven over dit thema ver overschrijdt. In het boek komen de Dreamspell en 13 Manen Kalender aan bod waar de Maya’s
eeuwen geleden al gebruik van maakten.
Nu is het tijd om de inhoud van de boek in de praktijk te brengen en met persoonlijke uitleg en verdieping van Peter zelf leer je
deze dag meer te weten te komen het Dreamspell & de Dertien Manen Kalender. Een fascinerende workshop die je vooral moet
beleven.
Op zondag 4 november 2007 start deze workshop om 10.00 uur in Conferentiecentrum Zonheuvel, is inclusief manual, koffie/ thee
en water en een lunchbuffet en duurt tot ca. 17.00 uur.
N.b. het is uitermate aan te bevelen dat je voor deelname aan deze workshop of al een beetje kennis hebt van deze materie danwel het boek aan het lezen bent of gelezen hebt. Als de lezers van onze dagelijkse Maya nieuwsbrief deze ook dagelijks lezen,
hebben zij voldoende kennis!

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

