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Rhenen november 2020                                                               

Nieuwsbrief van de                                                       

Praktijk Mannaz de Witte Tara 

Beste en lieve mensen,                                                                                                                                                        

Een aantal keren per jaar schrijf ik een nieuwsbrief. Het komt naar je toe 

omdat je bekend bent (geweest) in mijn praktijk, of omdat je op een andere 

manier interesse hebt getoond voor mijn praktijk en/of werkwijze, of omdat je 

een vriend/kennis van mij/ons bent.      

In 2020 ben ik begonnen met het schrijven van (meer en) grotere artikelen. Er 

is soms heel wat te lezen, te luisteren en te zien! Mijn excuses hiervoor! Ik 

vind het in deze tijd echter belangrijk informatie, achtergrond en visies te 

delen, die niet of nauwelijks in de mainstream media te vinden zijn. Mijn hoop 

is dat hierdoor dieper inzicht verkregen kan worden in de maatschappelijke 

processen die nu zo aan de oppervlakte zijn komen te liggen door de ‘Covid19 

crisis’.                                                                                                                                   

De vorige twee nieuwsbrieven gingen onder andere over het stoppen met mijn 

praktijk, over achtergronden van deze covid-vaccinaties en het had linken over 

het nut van de corona maatregelen en de mondkapjes. De meditatie over de 

Harte-kus is uitgebreid met een artikel en nog een meditatie en is binnenkort 

op de site te vinden. Wil je daarop niet wachten dan kun je een mailtje sturen 

en wordt het je toegezonden.                                                                                                                                                                                                                                                                

met een warme groet                                                           Hanneke                                                                                                                                                         
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1. Merlijn                                                       

Deur naar de nieuwe tijd;                                           
Magiër en Moedergodin evolueren                         
naar het nieuwe Avalon 

 

 

Het vreugdevolle nieuws is dat het 

boek over Merlijn hoogstwaarschijnlijk 

in de maand mei uitkomt. Uitgeverij 

Obelisk heeft enthousiast gereageerd: 

https://obeliskboeken.nl/                                  

De laatste maanden heb ik nog hard 

gewerkt om delen van het boek te 

stroomlijnen …en nu is het dan zover 

… het kan de wereld in. Hieronder de 

voorlopige achterflap met de 

voorlopige tekst over de inhoud van 

het boek.                                                           

Het boek wordt afgedrukt in zwart/wit, 

maar er komt waarschijnlijk ook een 

hardcover in kleur! Heel spannend 

allemaal. De eerste maand na uitkomst 

wordt het boek - om deze gelegenheid te vieren - zonder verzendkosten 

opgestuurd.                                                                                                               

Hierboven Merlijn geschilderd door Lydia van Oort: www.tekenmedium.nl 

 

… komt uit …!!  

https://obeliskboeken.nl/
http://www.tekenmedium.nl/
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2. Corona verdieping 

 

Deze link https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg/ is van een site van 

verschillende artsen. Zij bespreken aanvullende adviezen en medicatie bij het 

krijgen van corona. Mocht je (liever) vertrouwen op het eigen immuunsysteem 

en het eigen gezonde verstand dan op een experimentele injectie, dan heeft 

deze site veel informatie en adressen van artsen om die keus te ondersteunen. 

Zelf heb ik ook een ondersteuningsformulier gemaakt. In de vorige 

nieuwsbrieven stond hier informatie over. Met het overmaken van 3 euro wordt 

die informatie je per mail toegestuurd. Ondertussen wordt het experiment met 

de mRNA vaccins over de wereld uitgerold. Niet alle vaccins hebben dezelfde 

inhoudsstoffen maar veel (bij)werkingen 

komen wel overeen. Iedereen zal zelf de 

beslissing moeten nemen over wat bij 

haar/hem past in het wel of niet nemen 

van de injectie en dan de consequenties 

ervan moeten dragen. Zowel het wél als 

het níet laten injecteren laten in de 

dichtbije en verdere toekomst lastige 

problemen zien. In mijn omgeving zijn  

er al mensen gevaccineerd en die lijken 

daar tot nu toe goed doorheen te 

komen. Er zijn echter in de parallelle 

media veel zorgen over de toekomst. Ze 

waarschuwen voor een verhoogde 

reactie van het immuunsysteem als het 

in contact komt met een (nieuw) virus. 

Ook zouden de injecties zelf mogelijk 

mutaties uitlokken ... the more you 

vaccinate, the more COVID cases you 

… Zorg … 

https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg/
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find … zegt de arts Roy Martina na onderzoek van de cijfers na twee/drie 

maanden vaccinatie uitrol, van Israël, USA en Groot-Brittannië.                                        

Het niet vaccineren geeft echter wellicht uitsluiting van allerlei voorzieningen en 

mogelijkheden, waardoor het leven radicaal gaat veranderen.                                                                                                             

Hieronder staan twee linken die de gesprekken weergeven die gevoerd zijn in 

‘de Amsterdam Oost-online’. Dr. Menno Bouma (geen familie) 

https://mennojanbouma.com/?page_id=318 legt heel goed en zorgvuldig uit wat 

voor soorten virussen er zijn, hoe het immuunsysteem werkt en wat belangrijk is 

in deze tijd:                                                                                           

 https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-

staande-houden-bij-de-voordeur/ 

 https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-

corona/ 

Dan hier nog een artikel van ‘het Medisch Contact’; met de verwondering over 

het feit dat de meeste artsen blijkbaar niet veel meer weten over het 

immuunsysteem: 

 https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-

columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm  

Hier een prachtige speech van huisarts Jan Vingerhoets: 

 https://www.vrouwenvoorvrijheid.com/gallerij 

Mijn artikel van maart 2020 over het virus op de site van Paravisie:  

 https://paravisiemagazine.nl/nieuws/een-virus-met-vele-

gezichten/ 

 

 

https://mennojanbouma.com/?page_id=318
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/
https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/
https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm
https://www.vrouwenvoorvrijheid.com/gallerij
https://paravisiemagazine.nl/nieuws/een-virus-met-vele-gezichten/
https://paravisiemagazine.nl/nieuws/een-virus-met-vele-gezichten/
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3. Psychische verdieping 

 

Als ik de wereld en onze samenleving in deze corona-tijd beschouw, dan is mijn 

conclusie dat er een angstpsychose heerst waardoor het ‘normale menselijke’ 

functioneren van de hersenen en het gevoel binnen een bepaalde 

waarnemingskoker is gebracht. De normale samenlevingsnormen en -waarden 

worden hierdoor aangetast. Ik wil nu niet te veel ingaan op de achterliggende 

redenen hiervan. Het boek over Merlijn gaat hier diep op in. Wel wil ik stellen 

dat angst een slechte raadgever is. Daarbij, dat de lineaire voorgestelde 

oplossingen van een virus (probleem) met een experimentele injectie 

(oplossing) een valkuil is. Het zal hoogstwaarschijnlijk een patroon vormen 

waarin telkens een nieuw probleem (virus) opduikt waar dan weer voor 

‘gevaccineerd’ zal moeten worden. Hierin en -door zal de vrijheid van het 

individu niet gewaarborgd gaan worden. De vraag is: hoe komen we uit de 

angstpsychose, zowel individueel als maatschappelijk? Als hypno- en 

regressietherapeut ben ik veel bezig geweest met hypnose (= vernauwing van 

bewustzijn en waarneming) die in een mensenleven ontstaat door 

levensvoorvallen als het meemaken van een trauma, een oorlogssituatie of een 

ziekte. De vernauwing van bewustzijn blijft in het leven fungeren als een 

blijvende hypnose – als een verstart levenspatroon. Het is de ervaring van 

kwetsbaarheid en angst waarbij onvoldoende steun of hulp ervaren werd om 

die kwetsbaarheid te neutraliseren of te balanceren in vertrouwen, aandacht en 

liefde. Daardoor verstart het en gaat het het leven beheersen.  

 

 

Hieronder vertelt Brené Brown in één van haar TED talks (2010) over 

kwetsbaarheid en hoe we trachten het voelen ervan te vermijden door (al)vast 

iets ergs voor te stellen - zodat we ‘voorbereid zijn op de komende ellende die 

ons gaat kwetsen’. Ze geeft aan dat we onze tolerantie voor kwetsbaarheid en 

Brené Brown: We zijn onze tolerantie voor kwetsbaarheid 

aan het verliezen – als cultuur  

… angst, kwetsbaarheid en boosheid … 
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kwetsbaar zijn aan het verliezen zijn  - als cultuur. En dat we kwetsbaarheid 

gelijkstellen aan zwakte en zwak zijn. Ze geeft aan dat kwetsbaarheid in de 

kern te maken heeft met de moeilijke gevoelens als angst, paniek en schaamte 

… maar ook de geboorteplek is van vreugde, geluk, liefde, verbinding, 

vertrouwen en creativiteit. Het is een symptoom van onze cultuur dat we 

vreugde/geluk bijna niet meer durven te voelen omdat het kwetsbaarheid 

oproept en dan deze maar vast te ‘takkelen’ met voorstellingen van ‘ellendige 

voorvallen’. Eén van de andere verschijnselen van het verliezen van 

kwetsbaarheid is ‘het droombeeld van perfectie’. Er kan niets misgaan als ik 

maar perfect ben/doe/werk, me aan de eisen hou die me gesteld worden en dus 

gehoorzaam ben aan de eisen van het gezag (dus nu de politiek). Ook het kind 

dat perfect ‘is-zal moeten zijn-doet’ zodat de ouders, noch het kind hoeven te 

voelen dat het leven in essentie niet maakbaar en controleerbaar is. Een ander 

kenmerk is extremisme – of meer intermenselijk vertaalt - we staan niet meer 

open voor een andere mening omdat het de gevoelens van kwetsbaarheid (het 

leven is niet maakbaar en controleerbaar) oproept en die willen we vermijden. 

Brené Brown geeft aan dat deze culturele tendens om kwetsbaarheid te 

vermijden komt vanuit ons gevoel van tekort. Er is nooit-genoeg: het is of we  

niet veilig-genoeg zijn, niet goed-genoeg zijn, niet zeker-genoeg zijn, niet 

perfect-genoeg zijn of niet speciaal-genoeg zijn en - nu in deze tijd -  we niet 

gezond-genoeg zijn en ons immuunsysteem niet sterk genoeg zal zijn.                                    

We leven in een cultuur van ‘tekort’.                                                                                                               

Nog een ander kenmerk is dat we onszelf gevoelsmatig ‘verdoven’. Dit uit zich 

in verslavingen, medicatie, slechte gezondheid en … aan het ‘maar druk zijn’, 

maar ook in de afhankelijkheid aan beeldschermen en social media.                                                                          

De consequenties van ‘het verdoven van bijvoorbeeld kwetsbaarheid’ is dat we 

niet selectief één gevoel kunnen verdoven. Als we iets verdoven --- verdoven 

we het hele gevoelsspectrum. We voelen dan minder geluk en liefde, minder 

creativiteit, enz.                                                                                                                      

De manier om uit deze verdoving te komen is --- voelen!!!: Het voelen van de 

kwetsbaarheid zelf, van dankbaarheid, vreugde en verwachting; het eren van 

het gewone leven, het spelen en genieten met je geliefden - in de natuur; het 

erkennen van kwetsbaarheid, verdriet en angst en die communiceren en uiten!  

Erken dat je leeft op de evenwichtsbalk van tegengestelde emoties en 
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ervaringen en dat je jezelf daaruit destilleert. Trek je terug van de (al die) 

media en voel/voed je eigen leven. Brené Brown:                                                                                                            

 https://www.youtube.com/watch?v=_UoMXF73j0c  

 

 

Er zijn verschillende manieren om uit de angst te komen die opgewekt wordt 

door het virus en door hoe onze cultuur/politiek/media/kranten ermee omgaan:                                

 Een ervan is nieuwsgierig te blijven naar andere meningen en 

conclusies dan die van jezelf … Eventuele ontdekkingen van dit 

onderzoek naar andere meningen kun je dan naast je eigen 

conclusies/wereldbeeld/meningen leggen.                                                                                   

 Naast nieuwsgierigheid is het leren stellen van vragen belangrijk en 

dan natuurlijk het op zoek gaan naar de antwoorden …                                                          

 Ook het afkoppelen van de media en de informatiestroom van 

facebook en twitter e.d.. en je leven laten plaatsvinden op kleinere 

schaal en je daar dienstbaar aan opstellen …                                          

 Het mediteren of het naar binnengaan en je eigen gevoel tegemoet 

treden is zeer zeker ook belangrijk. Vaak zitten er door de angst en 

onzekerheid gevoelens als wanhoop en verdriet vast, die onze 

waarneming kleuren.  

 Het uiten van deze gevoelens is zeer essentieel. Als die geuit zijn kan 

er met meer vrijheid naar jezelf, je geliefden en de wereld gekeken 

worden.   

 Wat zeker belangrijk is te weten dat er in en door (opgelegde) angst je 

persoonlijkheids-grenzen aangetast kunnen worden. Je eigen 

waarden, je eigen leven en je eigen keuzes worden opgeofferd voor de 

grotere massa. Het interne vuur verdwijnt. Het is een groot 

onoverzichtelijk en oneerlijk doel waar het individu aan opgeofferd 

Christian Pankhorst:                                                                                           

Het vuur van eigenheid is de persoonlijkheidsgrens.                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=_UoMXF73j0c
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wordt. We vergeten ook dat de massa bestaat uit individuen! Zeker voor 

kinderen, pubers en jong volwassen is dit zeer schadelijk, omdat zij 

juist deze grenzen aan het vinden en opzoeken zijn en zo hun eigen 

‘vuur’ leren gebruiken.  

Hieronder een link van Christian Pankhorst over het Belang van Boosheid: het 

vuur om je persoonlijkheidsgrens te kunnen waarborgen. Gebruik de kennis om 

het innerlijke vuur te activeren en om (zeker) de jongeren in je buurt weer te 

helpen verbinden met hun eigen vuur en hun eigen waarheid.                               

Christian Pankhorst – 2 filmpjes:  

 https://www.heartiq.org/blog/why-anger-is-essential-for-

happiness  

 

4. 5G verdieping  

 

Hieronder heb ik integraal een artikel van Ton van Der Kroon geplaatst omdat ik 

het zo belangrijk vind wat hij zegt over de 5G.  

Een spiritueel perspectief op 5g                                                              
Geplaatst op 12 juni 2019 op https://tonvanderkroon.com/blog-2/  

Onze missie zoveel mogelijk mensen wakker maken!                                                                                            
” als je naar het menselijk lichaam kijkt, bestaat het uit verschillende lichamen. Een 
fysiek lichaam van botten en weefsel en spieren. Dan is er een vloeibaar lichaam 
van bloed en water. En er is een energiek lichaam en dat bestaat uit een heel 
zenuw systeem, en dat zenuw systeem is verbonden met de aura, energie lijnen 
die door het lichaam gaan. Hoewel dit energieke lichaam verbonden is met het 
universele bewustzijn, door lagen die steeds verfijnder en subtiel worden. Deze 
subtiele lagen hebben een enorme kracht op het fysieke lichaam: ze definiëren de 

… van Ton van der Kroon … 

https://www.heartiq.org/blog/why-anger-is-essential-for-happiness
https://www.heartiq.org/blog/why-anger-is-essential-for-happiness
https://www.verminder-electrosmog.nl/een-spiritueel-perspectief-op-5g/
https://tonvanderkroon.com/blog-2/
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fysieke realiteit van je lichaam. Dus bijvoorbeeld als je ziek bent en iets niet werkt 
op het fysieke niveau, kun je het wegsnijden door een incisie, maar de echte 
oorzaak van een ziekte is in het subtiele etherische lichaam van je wezen. Als je de 
oorzaak van de wortel kan uitschakelen, zal je lichaam zichzelf natuurlijk 
herstellen. Dit is hoe het hele menselijk lichaam functioneert.                                                                                                                                        
Je creëert een technologische samenleving door je eigen systeem te spiegelen. Je 
creëert technologie die lijkt op de fysieke, de vloeistof, het zenuw systeem en het 
energieke lichaam. Bijvoorbeeld de fysieke representatie van je lichaam zijn 
machines, die werken volgens de fysieke wetten. Elektriciteit is net als het zenuw 
systeem. Maar nu creëer je een nieuwe golf van informatietechnologie, van digitale 
technologie, die verbonden is met het etherische lichaam. Op die manier neemt 
het zijn functie over, net zoals machines de kracht van de spier overnemen. Je 
hoeft je land niet zelf te ploegen, je gebruikt er een tractor voor. Dit werkt 
hetzelfde met je etherische lichaam: het zal worden overgenomen door systemen 
zoals wifi of 5g die op dezelfde manier zullen functioneren.                                              
Het probleem is dat je zeer verslaafd zult raken aan deze vervanger. Het is als 
suiker voor het zenuwsysteem: je kunt er op een gegeven moment niet meer 
zonder, want je bent zelf niet meer getraind om dit werk te doen. Maar het 
betekent ook – en dit is een veel meer ernstig gevaar van deze technologie – dat 
je niet meer verbonden bent aan het universele bewustzijn, want je zult verbonden 
zijn met een technologisch bewustzijn. Het zal je aandacht, je focus, je intuïtie, 
naar dit elektronische netwerk leiden dat jou en al je functies zal beheersen. Je 
creëert een kunstmatige god en deze god weet alles. Het wordt gerund door 
kunstmatige intelligentie. Het is een nep god, een idool. Deze god zal alles van je 
vragen, totale gehoorzaamheid, totale overgave. Het zal de volledige controle over 
je leven hebben. Je zult je ware afkomst vergeten en ook je eigen kracht, je 
connectie met moeder aarde en vader sky. Je zult je spirituele kracht weggeven 
door te verbinden met dit nieuwe 5g netwerk.                                                   
G is de g van god. Het is de 5 e god, een idool. Is dit een probleem? Ja, want zo 
word je de slaaf van deze nieuwe god. Je zult geregeerd worden door een god die 
je niet optilt of je spirituele vrijheid en bevrijding en verlichting brengt. Je zult 
geregeerd worden door een god die je in een kooi zet en je tot een slaaf maakt. 
Je zult die god moeten dienen door alles te doen in afstemming met dit nieuwe 
systeem. Je zult herbedraad worden en je zult je afkomst vergeten. Je zult 
vergeten dat je kinderen van moeder aarde bent. 
Dit is het belangrijkste. Een secundair ding is dat het je hersencellen en zenuw 
systeem zal beïnvloeden op een manier dat het de natuurlijke functie ervan zal 
beschadigen. Het zal de coördinatie tussen de hersenen en bepaalde organen, 
bijvoorbeeld de darmen, beschadigen. Er is een zeer ingewikkeld patroon van 
communicatie tussen de hersenen en de darmen. Deze twee vormen het hele 
lichaam van wijsheid dat je draagt. Maar deze verbinding zal losgekoppeld 
worden. Dus in plaats van meer belichaamd te worden, meer geïncarneerd, zal je 
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meer excarnated worden en zal het lichaam meer een voertuig worden, een slaaf 
ten opzichte van deze overmind. 
Dus geeft dit enige duidelijkheid over het onderwerp?” 

Is het een probleem om te leven in een gebied waar er 5g is? 
” het is raadzaam om niet fysiek verbonden te zijn met het 5g netwerk, omdat het 
je zal beïnvloeden. Wat je weerstand of je voorzorgsmaatregelen ook is, het zal 
dwars door je lichaam werken en er is niets dat je kunt doen om dat te stoppen. 
Dat is het probleem met deze ongeziene energie. Het werkt op dit energieke 
niveau. Dus het is erg moeilijk om er van af te sluiten, zelfs als je het wilt. Daarom 
is het zo krachtig, dat het te subtiel is om het te compenseren. Het is eigenlijk het 
vijfde element, maar in zijn technologische vorm, niet in zijn menselijke vorm. 
Omdat de menselijke vorm van het vijfde element de heilige geest is, de geest, 
ether, die goddelijke vonk die je levend maakt.”                                                                
Is er een manier om te ontsnappen op de aarde, of zal het overal zijn? 
” er zullen onderdelen zijn die vrij blijven, maar het grote deel van de mensheid 
zal slaaf worden van dit technologische systeem. Maar er zullen gebieden zijn, 
waar deze 5g niet relevant is, want het heeft een fysieke structuur nodig om het te 
dragen. Het heeft miljoenen apparaten nodig om het signaal te dragen en – dit is 
erg grappig, want je zult zelf beginnen met het dragen van die apparaten. Dus het 
zullen niet alleen apparaten zijn op daken of op gebouwen, maar de apparaten 
zullen worden ingebouwd in je telefoons en in je computers. Dus jullie zullen 
beide receptoren en afzenders zijn. Begrijp je dat dit systeem overal op een 
bepaald moment zal zijn, overal waar er technologie is, zal dit systeem zowel 
afzenders als receptoren hebben.”                                                                                                   
Is er een weg naar buiten? 
” de enige uitweg is om er bewust van te worden en voor mensen om de waarheid 
en de risico ‘s van dit systeem te weten dat ze creëren. Ze creëren een god, een 
technologische god, omdat ze de echte god niet kennen, hun echte goddelijkheid 
die in zichzelf zit. Ze zijn hun goddelijke afkomst vergeten en vernietigd. Ze 
verlangen naar hun goddelijkheid, maar ze creëren een valse god om naar te 
bidden. Dus de enige manier om uit deze pseudo-religie te stappen is om bewust 
te worden en om wakker te worden van je ware afkomst. Dus dit is waar jouw 
werk ligt: hoe meer je mensen kunt helpen wakker te worden, hoe meer ze zullen 
beseffen dat ze de technologie niet nodig hebben om dezelfde krachten te hebben 
om met elkaar verbonden te worden, om macht over materie te hebben, om dat te 
realiseren Je hebt een groot potentieel in het menselijk lichaam en de menselijke 
hersenen om de wereld om je heen te beheersen. Niet van een technologisch of 
van een moedwillige kracht; je kunt het beheersen, omdat je je volledig overgeeft 
aan de goddelijkheid. 
Dus in principe is het een ‘strijd’ tussen de krachten van vrijheid en ontwaken en 
verlichting van de mens, tegen een technologisch systeem dat niet meer is dan 
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een gecreëerde vervanger voor het echte ding. Het is een afleiding – en een 
behoorlijk gevaarlijke afleiding, want als je eenmaal in het zit, is het erg moeilijk 
om er uit te komen. Het is alsof je verslaafd bent aan drugs. het geeft je 
opwinding, geeft je veel kracht, veel mogelijkheid. De weg naar buiten geeft grote 
depressie en verdriet. Dus er is een zeer hoge prijs om te betalen.”                    
van Ton van der Kroon Onderstrepingen van mijzelf 

5. Naar de toekomst 

 

 
In de komende nieuwsbrieven hoop ik op mijn eigen manier en vanuit mijn 

eigen visie het ook over de toekomst te hebben. Hoe gaan we zaden planten in 

ons bewustzijn, psyché, en daadwerkelijk op en in de aarde en binnen onze 

samenlevingsverbanden? Hoe verkrijgen we de handvaten en de inzichten om 

de nieuwe tijd tegemoet te treden? De start ligt mijn inziens in het beter begrip 

krijgen in de valkuilen van de democratie. Prof. Rainer Mausfeld, professor voor 

algemene psychologie aan de universiteit in Kiel, legt  dit duidelijk uit. Het is nog 

niet helemaal ondertiteld (dit deel legt echter al veel uit).  

 

 https://wakkermens.info/aiovg_videos/de-angst-van-de-

machtselite-voor-het-volk/  

 

Om verdere denkprocessen te bevorderen geef ik hier eerst de hoofdpunten 

weer van ‘het Manifest van het Outbreakteam’. Dit zijn wetenschappers, 

ondernemers en denkers die vanuit deze wereldcrisis, stappen willen maken 

naar een nieuwe vorm van samenleving en samenleven. 

 … lees de hoofdpunten van het manifest aandachtig door en kijk of je er een 

beeld en een gevoel bij kunt krijgen … 

✓ Zet concrete stappen naar nieuwe, meer directe vormen van 

democratie.  

✓ Stimuleer een nieuwe, duurzame en regionale economie.  

… Perspectief naar Anders … 

https://wakkermens.info/aiovg_videos/de-angst-van-de-machtselite-voor-het-volk/
https://wakkermens.info/aiovg_videos/de-angst-van-de-machtselite-voor-het-volk/
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✓ Verander het onderwijs, gericht op een nieuwe samenleving en 

economie. 

✓ Waardeer en Stimuleer de kracht van kunst en cultuur. 

✓ Stimuleer en bouw voort op vertrouwen en verantwoordelijkheid. 

✓ Verander de gezondheidszorg vanuit leerervaringen van de crisis.  

✓ Differentieer in steunpakketten van de staat. 

✓ Werk hard aan een inclusieve economie en stimuleer sociaal 

ondernemerschap. 

✓ Stimuleer digitaal het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van 

mensen. 

✓ Richt steden en wijken anders en duurzaam in. 

✓ Werk hard aan een inclusieve samenleving.  

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele 

achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. De mogelijkheden, talenten en eigen regie van de 

mens staan centraal. De term ‘inclusief’ wordt door het Breakoutteam niet op de manier gebruikt 

zoals het WEF dat doet, maar als een oproep anders naar talenten, mogelijkheden en 

maatschappelijke systemen te kijken. 

https://www.breakoutteam.nl/ 

 

De stroom van de ontwikkelingen omrent Covid-19 en de pressie op mensen 

om zich te schikken en zich te laten vaccineren duid ik als een regelrechte 

aanval op de individuele vrijheid van de mens. Ik raad mensen aan die hier niet 

aan mee willen doen medestanders te vinden en zich eventueel te organiseren. 

De uitsluiting van maatschappelijke voorzieningen zal wellicht echt vorm krijgen, 

als niet snel bewustzijn ontstaat bij de grote massa. Er zijn meerdere mensen en 

organisaties die hier mee bezig zijn, zoals Ad Broere en Frank Teunissen  

 

 https://adbroere.nl/web/video/3841.php;  

 https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/the-great-

we-set-zo-gaan-we-dat-doen-lezing-zaterdag-20-maart/ 

 

Om verdere denkprocessen te activeren, plaats ik als laatste hieronder een link 

van de site van Wakker Mens. Hierin wordt ingegaan op de driegeleding in de 

maatschappij. Het zijn drie gebieden waaruit de maatschappij bestaat: dáár waar 

https://www.breakoutteam.nl/
https://adbroere.nl/web/video/3841.php
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/the-great-we-set-zo-gaan-we-dat-doen-lezing-zaterdag-20-maart/
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/the-great-we-set-zo-gaan-we-dat-doen-lezing-zaterdag-20-maart/
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de individuele vrijheid ligt, dáár waar we 

voor elkaar zorgen en dáár waar 

gemeenschappelijke wetten en regels (en 

dus de regering) aan te pas komen. De 

driegeleding komt uit de antroposofie. 

 https://wakkermens.info/de-

verstrengeling-van-staat-economie-

en-wetenschap/ 

 https://wakkermens.info/de-

maatschappelijke-driegeleding/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Boeken en artikelen 

 

 

De drie artikelen over ‘Originele menselijke vermogens’ en het artikel over het 

boek ‘Het etherische veld en de vier etherische bronnen; Gesprekken met de elf 

Fjerk’, die in het tijdschrift Paravisie hebben gestaan, staan op de site 

www.mannaz.nl.                                                                                                                              

It is much easier to fool 
someone                                            
than convince them                                    
that they have been fooled.                      
Mark Twain 
 

… lekker lezen … 

https://wakkermens.info/de-verstrengeling-van-staat-economie-en-wetenschap/
https://wakkermens.info/de-verstrengeling-van-staat-economie-en-wetenschap/
https://wakkermens.info/de-verstrengeling-van-staat-economie-en-wetenschap/
https://wakkermens.info/de-maatschappelijke-driegeleding/
https://wakkermens.info/de-maatschappelijke-driegeleding/
http://www.mannaz.nl/
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Het zijn artikelen die de inzichten uit het boek ‘Het etherische veld’ zouden 

kunnen verdiepen of nog zouden kunnen verduidelijken.  

 

Het etherische veld en de vier etherische 

bronnen; Gesprekken met de elf Fjerk’  

Uitgeverij: www.hajefa.nl 

 

Het mysterie Salomo;                         

Een trancereis                                                                   

Uitgeverij: www.piramidions.nl 

Het Energie doe-boek 

www.uitgeverij-pantarhei.nl.   

Alle boeken zijn ook  te 

bestellen in de praktijk: stuur 

me een mailtje met je adres 

of stuur je wensen via de site 

en maak het bedrag over.                           

(+ verzendkosten) Bij het 

kinderboek krijg je dan een 

leuke grote kaart met alle 

vrolijke hoofdrolspelers erbij, of als je de naam van het kind erbij noemt, een 

kleine verrassing. 

 

http://www.hajefa.nl/
http://www.piramidions.nl/
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/
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Goede maanden toegewenst!                                                                      

 

Wees alert 

Wees in liefde 

Creëer vreugde 

Mannaz de Witte Tara 

Bruine Engseweg 41  3911 CJ  Rhenen Tel: 0317-618609.                                                                                                      

Email: mannazdewittetara@hotmail.nl   Web: www.mannaz.nl.                                                                                                                    
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