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

JAARGANG 1, SEPTEMBER 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 nieuwsbrief een link om u direct af te melden.
EEN AARDVERSCHUIVING VOORWAARTS:PSI EN BUITENZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN

Enige jaren geleden overleed een goede vriend van mij. Aan zijn sterfbed vertelde hij dat hij ons zou
laten weten dat hij het goed zou maken aan de gene zijde. Hoe ga je zoiets doen? ‘Gewoon’, zo zei hij,
‘door het licht aan te laten gaan’. Na zijn overlijden maakte zijn gezin het mee dat opeens het lampje
aan de wand aan ging. Alhoewel ze zeer geschrokken waren en het verhaal zeer indrukwekkend aan mij
vertelden, bleef er toch enige scepsisme bij mij. Tot, niet zoveel later, op een late avond, vroege ochtend, ik zat te werken achter de computer. En zoals dat gaat alles donker alleen het lampje op het bureau aan. En toen ging het grote licht aan. Er was niemand, ik mag wel stellen dat ik zeer verbaasd was
en goed ben gaan kijken naar het schakelaartje. Waarschijnlijk had iemand die avond het schakelaartje
niet doorgedrukt en was het in een andere stand komen te staan. Ik wilde wel geloven dat het mij
vriend was, ik kon er alleen niet aan toegeven omdat ik veel andere bewijzen wilde leveren voor het
tegendeel.
Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal van Ed. Iedereen kent wel een Ed.
Ed weet de weg, hij heeft geen kaart nodig. Als hij na veel zoeken doodloopt in een weiland is zijn conclusie dat er zeker iets veranderd is aan de wegen….We kennen allemaal wel die mensen die hardnekkig
blijven geloven in hun waarheid, ondanks alle bewijzen van het tegendeel. Het overkwam mij.
En omdat wetenschappers ook gewone mensen zijn houden zij wel eens zo sterk vast aan hun eigen
overtuiging dat ze de bewijzen van het tegendeel niet kunnen of willen zien..
In de Heart Events nieuwsbrief stond een stuk van Prof. Dr. Stuart Hameroff, een oude bekende voor de
'What the Bleep' en 'Down the Rabbit Hole' mensen. Andren zullen hem kennen omdat hij regelmatig te
gast is bij Lynne McTaggart.
De reguliere geneeskunde loopt met ontdekkingen steeds meer tegen een muur op. Echt nieuwe ontdekkingen worden steeds zeldzamer.

HOOP DOET LEVEN

Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen last van langdurige aandoeningen
en mensen krijgen meer en meer last van de bijwerkingen van medicijnen
(zie onze vorige nieuwsbrief). In Nederland raken steeds meer artsen geïntrigeerd door het idee dat de geneeskunde wellicht gesplitst moet worden
in twee delen acute geneeskunde en geneeskunde die gericht moet zijn op
langdurig zieken. Bij acute ziekten is er vaak sprake van levensgevaarlijke
situaties die direct kunnen worden opgelost met medicatie. Bij langdurig
zieken is er sprake van een voortdurende achteruitgang die soms leidt tot
sociale isolatie, medicijnen werken niet meer of onvoldoende en mensen
verliezen het vertrouwen dat ze ooit beter zullen worden. In Amerika woont
en werkt Prof. Dr. Hameroff. Zijn ontdekking betekent letterlijk een bom
onder het denken van veel collegae artsen, die dan ook wisselend reageerden op zijn ontdekking. En hier begint het gevecht. Wie heeft gelijk? Lees
hier verder…...

Hoop doet leven is niet zomaar een spreekwoord. Het is nu wetenschappelijk aangetoond dat dit een
waarheid is die als een paal boven water staat. Heb je iemand in je omgeving die met een ziekte
kampt? Stuur hem of haar dan dit artikel toe. Dit artikelkomt van zijn site en is bewerkt door Henk
Mutsears.
Iemand is pas verloren als zelf de hoop wordt opgegeven.
German New Medicine (GNM) ontwikkeld door Dr.
Ryke Geerd Hamer, M.D. gaat uit van de gedachte
dat elke ziekte, inclusief kanker, zijn origine vindt
een onverwachte schok die men ervaart. De ontdekking kwam nadat Dr. Hamer, de voormalige hoofd
internist oncologie aan de universiteit van Munchen
Duitsland, zijn zoon onverwacht verloor. Tijdens
deze stressvolle periode ontwikkelde zich bij hem
kanker (testikel).
Ziekten en emoties
Deze diagnose leidde bij hem tot het bestuderen van
de connectie tussen stressvolle gebeurtenissen en
ziektes door bij kankerpatiënten (zijn specialiteit)

de historie voorafgaande aan de ziekte te onderzoeken. Hij vond dat, net als bij hemzelf, al zijn patiënten door een zeer stressvolle periode waren gegaan
voorafgaande aan de openbaring van de ziekte. Door
ook andere ziektes in het onderzoek te betrekken kwam aan het licht dat elke ziekte gecontroleerd
wordt door een specifiek gedeelte van de hersenen en verbonden kan worden met een identificeerbare stress situatie. GNM is gebaseerd op vijf biologische wetten die wetenschappelijk toe te passen zijn
op elke voorkomende ziektes:
#1. Elke ziekte wordt veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis / conflict / schok
die mensen onverwacht treffen.
#2. Op voorwaarde dat er een oplossing is voor het conflict ontwikkelt zich elke ziekte in
twee fasen. Een conflict actieve fase en een genezingsfase.
#3. Verbindt de bevindingen van de eerste twee wetten in context met de embryologie (de
studie naar de ontwikkeling van de embryo) en de ontwikkeling van de mens. Het illustreert de biologische correlatie tussen het fysieke lichaam, de hersenen en het orgaan vanuit het
gezichtspunt van de evolutie.
#4. Adresseer de rol van de microben in de context van de evolutie met betrekking tot de drie kiemlagen waaruit onze organen voortkomen. De microben zijn onontbeerlijk voor onze overleving.
#5. Elke zogenoemde ziekte moet men gaan begrijpen als een zinvol speciaal biologisch programma
van de natuur dat gecreëerd wordt om een onverwacht biologisch effect op te lossen.
Kanker op zichzelf is niet dodelijk
Verder geloofd Dr. Hamer dat een persoon niet kan overlijden aan kanker op zichzelf. Wanneer iemand overlijdt gedurende de conflict actieve fase van de ziekte stelt hij is het door energie gebrek,
gewicht verlies, slaap gebrek en emotionele en mentale uitputting. De stress voortkomend uit de kankerdiagnose, of het geven van een negatieve prognose is vaak genoeg om een persoon te beroven van
de levenslust.
Conventionele behandeling van kanker zorgt alleen maar een acceleratie van de neerwaartse spiraal!
Als een kankerpatiënt nog geen behandeling heeft ondergaan als radiotherapie of chemotherapie
heeft GNM een succesratio van 96 tot 98 procent. Toen Dr. Hamer deze bevindingen wilde publiceren
werd hij aangeklaagd en dwarsgezeten door Franse en Duitse autoriteiten. Hij leeft nu in ballingschap
in Spanje waar hij zijn strijd voortzet voor de erkenning van GNM.
Commentaar Dr. Mercola:
Ik heb al lang aangehouden dat de mentale staat een rol speelt in elke fysieke ziekte, van hartziektes tot depressies, van artritis tot kanker.
Zelfs de conservatieve centra voor ziekte controle (Centers for Desease
Control CDC) stelden dat 85 procent van alle ziektes een emotioneel element bevatten. Ik geloof echter dat het actuele percentage veel hoger ligt.
Het is niet verwonderlijk dat Dr. Hamer vervolgt wordt in zijn pogingen om GNM bevindingen gepubliceerd te krijgen die bewijzen dat het oplossen van de emotionele crises de eerste stap is naar genezing. De meeste nieuwe theorieën, speciaal diegene die ingaan tegen medicijngebruik, chirurgie en
conventionele behandelingen hebben en / of krijgen hiermee te maken. Intuïtief is het zeer begrijpelijk dat een persoon die de boodschap krijgt; “U heeft nog zes maanden te leven”, genoeg is om iemand alle hoop volledig te ontnemen.
En natuurlijk, zo gauw als onze geest alle hoop opgeeft zal het fysieke lichaam onverbiddelijk volgen.
Fortuinlijk voor een ieder, het tegenovergestelde is ook waar.
Als u zich focust op pijn, ellende, ongenoegen en zorgen zul je ervaren meer van deze zaken aan te
trekken in je leven. Het alternatief: Als je blijft focussen op wat je wel wilt ervaren in je leven en je
stopt energie in gezonde leefstijlkeuzes, dan heeft je lichaam eigenlijk niet veel andere keuzes dan
weer gezond te worden. Voor je het weet begin je je weer beter te voelen.
Simpelweg is het een van de meest wonderbaarlijke transformaties die u zich maar voor kan stellen.
Als je toestaat dat het lichaam zichzelf weer kan gaan herstellen door de emotionele conflicten op te
lossen is op zich een intrigerende gedachte.
Onthoudt eveneens dat er technieken zijn om emotionele om te leren gaan met onverwachte tragedies en stress.
Een van mijn favoriete strategieën is die van W. Clement Stone’s. Hij was de meest succesvolle student van Napoleon Hill, werd miljardair en overleed op 100 jarige leeftijd. Hij geloofde heilig dat de
meeste negatieve dingen in het leven gezien kunnen worden vanuit het standpunt dat het leven je
iets probeert te leren dat je uiteindelijk als persoon kan verbeteren.
Het klinkt wellicht als een naïeve en simpele aanpak, maar het heeft eveneens het krachtige potentieel om alle negatieve zaken die op het levenspad komen te transformeren.
Bron: Dr. Mercola.com
Hoop doet leven!
Stress is een factor die uw stofwisseling negatief beïnvloed. Wordt deelgenoot van deze basiskennis
om ziekten te voorkomen en / of met behulp van gespecialiseerde therapeuten / artsen de onderliggende oorzaken van tientallen jaren gebrekkige voeding en de rol die stress hierbij speelt te herstellen.

GOD: AHURA MAZDA

Ahura Mazda of Ahoera Mazda is de naam van de belangrijkste godheid in het Zoroastrisme. Zijn naam
betekent wijze heer en deze God vertegenwoordigt de goddelijke kracht van het goede en werd aanvankelijke beschouwd als de alomvattende hemelruimte.

Tot ca. 1200 v. Chr. in de tijd van de grote hervormer Zoroaster vereerden de Iraniërs verschillende
godheden. Maar Zoroaster ontkende hun bestaan en erkende enkel Ahuara Mazda als de ware scheppergod. Hij staat voor licht en waarheid, en woont in de hemel met zijn zeven Anesja Spentar, de onsterfelijke heiligen.
Onder de Achemeniden die van 558 tot 330 v. Chr. regeerden, werd Ahura aangenomen als patroon van
het koningshuis. Hij werd afgebeeld in de vorm van een paar grote vleugels. Deze zou de inspiratie
hebben opgeleverd voor afbeeldingen van de aartsengel Gabriël.
Het woord ahura of asura betekent in het proto-Indisch duivel terwijl sura een goede hemelwezen is.
Bij de Perzen verwisselden de betekenissen. Bij hen betekende het woorde deva(s) (dios, deus, theos)
duivel en dit woord kwam via de Semiten (bijbel) terecht in het Westen.
ROSJ HASJANA

Rosj Hasjana is het joodse nieuwjaar. Het valt op de eerste twee
dagen van de tishrei, de eerste maand van het godsdienstelijk
jaar en de zevende maand van de civiele Hebreeuwse kalender.
Omdat de Gregoriaanse kalender niet tred loopt met de joodse
kalender, valt Rosj Hasjana steeds op verschillende Gregoriaanse
data. Dit jaar was dat op 12 september (bij zonsondergang), het
joodse jaar 5768.
Rosj Hasjana is ingesteld in Leviticus (Wajikra) 23:24 [1] en Numeri (Bemidbar) 29:1 [2], maar de term Rosj
Hasjana wordt eerst gebruikt in Ezechiel 40:1.
Op beide dagen van Rosj Hasjana wordt er in de synagoge honderd maal op de sjofar,
de ramshoorn, geblazen. Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen gegeten.
Traditioneel worden stukjes appel met honing gegeten, waarbij een zoet jaar als de
appel met honing wordt toegewenst.
Verder is het een gebruik op de middag van Rosj hasjana tasjliech uit te voeren. Men gaat hiervoor
naar stromend water, met liefst levende vissen erin, en werpt hier broodkruimels in onder het opzeggen van een gebed. Tasjliech betekent letterlijk wegwerpen en staat symbool voor het zich ontdoen
van slechte dingen en gedachten.
De dag waarop Rosj Hasjana valt heet ook Jom Hasjofar. Rosj Hasjana luidt de Tien Dagen van Inkeer
in, een periode van inkeer (tesjoeva) waarin wordt verwacht dat slechte daden tegenover andere personen en God worden bijgesteld en verzoend (voor zover dit niet al is gebeurd). Tijdens deze periode
worden enkele speciale gebeden toegevoegd aan de dagelijkse gebedsdiensten. De tien dagen eindigen met Jom Kipoer (Grote Verzoendag) waarin de verzoening met God wordt voltooid.
Met Rosj Hasjana wenst men elkaar sjana tova ('gelukkig nieuwjaar', letterlijk 'goed jaar'). Deze wens,
of een uitgebreidere vorm ervan (zoals 'een goed en zoet jaar' - sjana tova oemetoeka), wordt rond
Rosj Hasjana veel uitgesproken en per post op kaarten verstuurd. In verband met de dagen van inkeer
zegt met daarom voor Rosj Hasjana ook vaak gemar chatima tova (dat je mag tekenen voor een goed
jaar). Deze wens kan men gebruiken tot en met het einde van Jom Kipoer.
WAT— WORKING APART TOGETHER

Mies schreef ooit eens: Hemel en Aarde verbinden, hoe doe je
dat? Ofwel het evenwicht vinden tussen werken en be-zinnen.
Gewoon ZIJN. Ja iedereen mag op zijn eigen wijze, een bijdrage leveren straks aan dit WAT project.
Er zijn veel ideeën en een van die producten is het samenbundelen van sites van gelijkgestemden.
Hoe het zich verder zal gaan uitbreiden moeten we gewoon afwachten. ‘Do Ut Des’ een zin uit het verleden. ‘Ik geef opdat jij
zou geven’. Niet in de oorspronkelijke betekenis van het Romeinse votum, maar ‘ik geef mijn Liefde opdat jij dat ook zou doen’.

LAURENS ZITMAN TE GAST OP EERSTE BIJEENKOMST SYMBOLON NETWERK

We hebben Laurens Zitman en Kees van Eijck gevraagd om na de lezing het verhaal te ondersteunen
van ‘het meisje met de zwavelstokjes’. Zij hebben met veel enthousiasme deze uitnodiging aangenomen. De uit Venezuela afkomstige Zitman is niet alleen deskundig op de gitaar, ook kennen wij hem
als deskundige van de Popol Vuh, het heilige boek van de Maya’s. Zijn fabuleuze techniek en sublieme
spel zijn ongeëvenaard, vandaar dat Zitman zondermeer een pioniersrol vervult in de wereld van de
gitaar. Ook op zijn nieuwe werk bewijst de gitaarvirtuoos dat hij nog altijd op de toppen van zijn kun-

nen is. Zitmans's optreden tijdens de eerste bijeenkomst zal voor velen een memorabele avond maken;
maak je borst maar nat!
In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over Laurens en Kees.

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

