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‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma
Werd openbaar gemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van
de Ambassadeurs van M.A.P.S. : Movement of an Awakened
Positive Society ( Beweging van een Ontwaakte Positieve
Maatschappij) in Thailand November 2002. Het werd tijdens
deze bijeenkomst herzien door M.A.P.S. ambassadeurs die de
volgende landen vertegenwoordigen:
Australië
België
Brazilië
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Ierland
India
Indonesië
Italië
Joegoslavië
Libanon
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Verenigde Staten van Amerika
Zweden
Zwitserland

We bieden ‘De Madonna Frequentie’ Planetair
Vredesprogramma
Met liefde en wijsheid aan onze wereld aan.
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AANDACHTSPUNTEN
VAN HET PLANETAIR
VREDESPROGRAMMA
1. ‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma
a) Introductie
b) Uitnodiging tot Planetaire Vrede
c) Overeenkomsten en Programmeercodes – het Doen
2. ‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma
a) Vragen, Houdingen en Kenmerken
b) Acties van de Madonna Frequentie: Planetaire Vredesprojecten
c) RECEPT 2000> - Programma voor een Weelderige Levensstijl
3. Globaal Paradijs – Huidige Status
4. Richtlijnen voor vrede in het Nieuwe Millennium
Openbaarmaking van ‘De Madonna Frequentie’ Planetair
Vredesprogramma
5. Onkreukbare Netwerken
a) C.N.N. : the Cosmic Nirvana Network (het Kosmische Nirvana
Netwerk)
b) Het Innerlijk Net en
c) Het Internet
6. De Declaratie van Wederzijdse Afhankelijkheid
7. M.A.P.S. Visie en Agenda's
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Introductie

‘De Madonna Frequentie’
Een Praktisch en Vreugdevol Voorstel tot Vrede.
Laten wij

Onze Aandacht Veranderen en Onze Toekomst
Veranderen!
Veel mensen zeggen “Wij willen geen oorlog!’’
Waarom op onze wereldleiders wachten, als we ons nu kunnen verenigen
en samen vrede kunnen creëren?
Hoe?
Door het uitschakelen van de oorzaken van geweld en terrorisme.
'De Madonna Frequentie' Planetair Vredesprogramma werd aan Jasmuheen
gegeven in oktober 2002, als antwoord op de kwestie Verenigde Staten - Irak, de
situatie in het Midden Oosten en de algemene disharmonie die de mensheid in
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deze tijd op aarde tegemoet ging. Terwijl miljoenen protesteren tegen het gebruik
van geweld om wereldwijd terrorisme te bestrijden, is het duidelijk geworden
dat met de verschuiving van de aandacht een positievere uitkomst bewerkstelligd
kan worden. We weten uit de metafysica dat waar we onze aandacht op richten
werkelijkheid wordt, omdat die gevoed wordt door onze energie. Als we onze
aandacht richten op angst, op oorlog, wordt dat onze realiteit, maar als we onze
aandacht verschuiven naar "Wat kunnen we doen dat positief is en van nut voor
iedereen?" dan kan er een nieuwe realiteit beginnen.
Voor diepe en eeuwigdurende vrede moet onze aandacht worden gericht op het
elimineren van de specifieke oorzaken van geweld en wereldwijd terrorisme.
Dit betekent ophouden met de aandacht te richten op vergelding en oorlog, daar
onze regeringen zullen doen wat ze willen, of we het nou leuk vinden of niet.
Ja, we kunnen protesteren maar er is meer nodig!
Onderschat de kracht van de mensen niet, vooral als elk persoon zich richt op "De
Madonna Frequentie" en deze ook uitstraalt.
Wanneer wij ons in dit energieveld bevinden, hebben wij de macht, de liefde en de
wijsheid om ons te verenigen en de loop van de geschiedenis op harmonieuze wijze
te veranderen.
Dit betekent het verschaffen van HULP die gezondheid en geluk, vrede en voorspoed
creëert voor iedereen.
Dit betekent HULPmiddelen en werktuigen leveren op een medelevende en
liefdevolle manier. Als we allemaal afgestemd zijn op het onkreukbare kanaal van
Goddelijke Liefde, Goddelijke wijsheid en Goddelijke Macht, is alles mogelijk. Het
co-creëren van vrede is door ons toedoen echt mogelijk.
Door gebruik te maken van onze wil, onze intentie, specifieke programmeercodes,
plus een dagelijkse levenshouding die ons afgestemd houdt op de Madonna Zone,
kunnen we gemeenschappelijk grootse resultaten bereiken.
De tijd is daar!
Volgens ons onderzoek aan de Self Empowerment Academy, ontstaan alle oorlogen
en geweld vanuit een diepe honger naar een bron van voeding die in staat is ons
allen vervuld te doen voelen. Ik heb ontdekt dat de voeding die wij allen zoeken
‘Het Madonna Frequentieveld’ is.
Waarom?
Omdat het oneindig wijs is en meer dan dat, het is liefdevol en geduldig en
meelevend en gratis verkrijgbaar en krachtig genoeg om onze wereld in een
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permanente staat van vrede te brengen door het verschaffen van genoeg verzorging
om al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele hongergevoelens te
bevredigen.
We hebben meer dan 8000 jaar in een patriarchale samenleving verkeerd en deze
komt nu tot een einde. De schaduwzijde van deze patriarchale samenleving heeft
ons mogelijkheden van oorlog, geweld en agressie gebracht, middelen die gewoon
zijn in een overwegend mannelijk energieveld. De matriarchale energie brengt ons
liefde, wijsheid, mededogen, genade, sympathie, empathie, en andere kwaliteiten die
onze planeet nu nodig heeft om in een gebalanceerde staat van vrede terecht te
komen. Deze zal komen wanneer wij ons gericht bezig gaan houden met de
oorzaken van terrorisme en oorlog.
Iedereen heeft honger naar iets. Sommigen hebben honger naar oorlog, wraak en
vergelding. Sommigen hebben honger naar familie, naar liefdevolle relaties of naar
rijkdom en gezondheid en jeugd of zelfs onsterflijkheid. Anderen hongeren naar
vrede en verlichting, hetgeen ons noodzaakt om af te stemmen op de enorme energie
voorraden die we allen in ons meedragen. Deze onaangeroerde bron is wat ik de
DOW ben gaan noemen. Onze DOW ofwel de Devine One Within, (Het Goddelijke
Binnenin Onszelf) is een al-krachtig, al-liefhebbend en al-wetend energieveld van
Goddelijke intelligentie, dat ons doet ademen, ons liefheeft, ons richting geeft, ons
geneest en ons zelfs op alle niveaus voedt als we er open voor staan. Nog
belangrijker is dat DOW Kracht het enige is dat wij allen gemeen hebben en als we
ermee werken en ons erdoor laten leiden, hebben we toegang tot een onkreukbaar
netwerk van Goddelijke Macht.
Als we bedenken dat het tijd is om geweld achter ons te laten, en onszelf weer tot
een harmonieuze staat van vrede te brengen, zal onze persoonlijke ondersteuning
van ‘de Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma en haar projecten en het
gebruik van DOW Kracht, ons in een staat van diepe en blijvende vrede brengen.
Echter, daarvoor is het nodig nu te kiezen.
We moeten onszelf zien als Eén Volk dat in harmonie op Eén Planeet wenst te leven
en we moeten ons daarvoor met één luide weergalmende stem verenigen, die tot de
ons omringende Universele Intelligentie zegt. . .
"We accepteren de vrede nu en hebben die lief. We accepteren de vrede nu en we
eren die. We accepteren de vrede nu en we respecteren die."
Spreek dit 3 maal met oprechtheid en overtuiging uit.
Vervolgens moeten we ons richten op de
7

‘The Madonna Frequency’: Planetary Peace Program: Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global
Paradise
__________________________________________________________

PERFECTE ACTIEPROGRAMMA'S
In het kort
Project 1: Voor het gezond voeden, kleden, comfortabel onderdak bieden en het
verzorgen van Holistische Educatie voor alle mensen op aarde voor 2012.
Project 2: Aanname van RECEPT 2000> als een Holistisch educatieprogramma
binnen alle onderwijsinstellingen, als een werktuig voor positieve Levenskunst ten
behoeve van een positieve persoonlijke en globale transformatie.
Project 3: Om te voorzien in Goddelijke voeding voor een ieder die het wil en
daarmee honger en gezondheidsproblemen de wereld uit te helpen. Te bereiken
door: a) het effectieve gebruik van media en b) holistische onderwijsprogramma's
(zie project 2).
Project 4: De eliminatie van armoede en honger in alle landen met behulp van De
Projecten van Goddelijke Voeding. Testland: India
Project 5: De eliminatie van de armoede - en hongerproblematiek d.m.v. ons
specifieke project GODDELIJKE VOEDING: Pillen of Prana "eet minder, leef langer".
Project 6: De herziening van Internationale overeenkomsten en Handelsverdragen en
praktijken om te verzekeren dat ze ten gunste van iedereen opereren.
Project 7: De eliminatie van armoede en geweld in alle derde wereld landen d.m.v.
Projecten nr. 2 en 6. Testland: Brazilië.
Project 8: Het creëren van Vrede in conflictgebieden d.m.v. het Programma: "Perfecte
Oplossing". Testland/en: Het Midden Oosten.
Project 9: Het I.R.S. Programma (Instigate, Record and Summarize) - Voor het
officiële In Gang Zetten, Documenteren en Samenvatten van het door de mensheid
samen te creëren Paradijs.
Projecten 2 - 9 zijn allen onderdeel van de hoofdpunten van Project no. 1 maar
hebben verschillende benaderingswijzen en zijn verbonden aan specifieke
programma's. Projecten 4 en 5 zijn onderdeel van Project no. 3.
"De Madonna Frequentie" Projecten zijn ontworpen om onze aandacht te
verschuiven van oorlog naar de creatie van praktische vrede. Als we de oorzaken
van geweld en terrorisme d.m.v. onze gebundelde en doelgerichte inspanning
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elimineren, zullen we Wereldvrede creëren. Het is aan ons om onze aandacht en
onze toekomst te veranderen.
Namaste Jasmuheen

‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesproject omvat een
vierdelig afstemmings - en actieplan .
Deel I - Overeenkomsten en Programmeercodes die gemaakt zijn tussen jou en het
ons omringende intelligente universum en we zien onszelf als Goden in
mensengedaante.
Dit is onze afspraak.
Deel II - Zijn de vragen die we moeten stellen, de houding die we moeten
aannemen en de middelen waar "De Madonna Frequentie" ons mee bezielt.
Deel III - Vereist onze verenigde aandacht op 9 Vredesprojecten die, wanneer daar
aan meegedaan wordt, de oorzaken van geweld en terrorisme zullen elimineren.
(Zie verder voor details)
Deel IV - RECEPT 2000 >. Een pakket bestaande uit een levensstijl en
programmeringen die ons als individu afgestemd zullen houden op de frequentie
van liefde, wijsheid en mededogen, zodat we altijd perfect in harmonie zijn en de
perfecte acties ondernemen om de wereldvrede te creëren en deze dan te bewaren.
Laten we in vreugde en rust en gratie dit samen creëren. . .
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De GRATIE van "DE Madonna Frequentie"
Gratie is een energie die door ons wordt aangetrokken als we ons systeem
overspoelen met de kosmische elektriciteit van Goddelijke Liefde, Goddelijke
Wijsheid en Goddelijke Macht. Gratie brengt ons magie en synchroniciteit en
vreugde, een gevoel dat alles perfect stroomt, zich perfect ontvouwt, gedreven
door een Goddelijk georkestreerde pulsatie. Gratie is het vrouwelijke principe, de
kosmische moeder van verzorgende liefde die de schepping ondersteunt en
verzacht.

DEEL I
UITNODIGING TOT WERELDWIJDE VREDE
Het Vredeskorps van het Innerlijke Net nodigt ons allen uit om nu een standpunt in
te nemen en we vragen je om dit te ondersteunen door de volgende overeenkomsten
te ondertekenen. Deze overeenkomsten, wanneer ondertekend, zijn er voor je eigen
administratie, zij symboliseren eenvoudigweg je bereidheid deel te zijn van het
Planetaire Vredesprogramma van 'De Madonna Frequentie" op het innerlijke
netwerk. 'De Madonna Frequentie' Projecten zijn onze 'groene campagne van het
hart', daar het een 'schoonmaakprogramma van het emotionele milieu' is.
Aanbeveling: Lees dit hele document zodat je je vertrouwd voelt met de voorstellen, ga dan
terug en onderteken de voorstellen die je aanspreken.

OVEREENKOMSTEN en
PROGRAMMERINGSCODES
HET DOEN
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Het eerste deel bestaat uit actie - die M.A.P.S. Ambassadeurs ondernemen door
specifieke programmeringen en reclameringen, plus een levensstijl die ons
afgestemd houdt op het ‘Madonna Frequentieveld’.
"Ik, .................................................................(vul je naam in) accepteer de uitnodiging
van het Vredeskorps van het Innerlijke Net, om mijn rechten NU op te eisen, om in
harmonie en vrede op aarde te leven.
Aanbevolen actie:
a) Nadat je je naam hebt ingevuld, reclameer je het bovenstaande oprecht en hardop
naar het krachtveld van de Hoogste Intelligentie die je nu in je verbeelding omringt.
Vervolgens
b) Gebruik hulpmiddelen voor meditatie en creatieve visualisatie en stel jezelf voor,
staand in de innerlijke wereld, dat je als Ambassadeur van Goddelijke Liefde en
Wijsheid bent geslaagd voor het VREDES korps.
c) Zie jezelf gelukkig met deze keuze, en voel je opgeladen en helder.
d) Stel je voor dat je vanaf dit moment een Meester bent, er van bewust dat je je eigen
realiteit creëert.
e) Stel je voor dat de realiteit nu voor jou, wereldwijde harmonie en vrede is.
f) Vertel het universum hardop dat dit is wat je claimt voor de aarde.
g) Met deze visie in gedachten, zeg je 3 keer hardop: "Als bewoner van planeet Aarde,
eis ik mijn recht op om in vrede te leven."

Planetair Vredesprogramma no. 1 - voor Goddelijke Connectie tot onbegrensde
liefde, wijsheid en macht:
Ik roep de Hoogste Creatieve Bron (Allah, Brahma, God, de Hoogste Intelligentie)
aan om mij op een harmonieuze en gracieuze wijze te ondersteunen op alle niveaus,
alle gebieden, terwijl ik NU mijn rol vervul als medeschepper van vrede op Aarde.

Getekend...................................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop* uit, gericht aan het krachtveld van
Opperste Intelligentie dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Gebruik werktuigen van meditatie en creatieve visualisatie om jezelf aan te sluiten
op een onuitputtelijke bron van Hoogste voeding. Dit is thans de perfecte krachtbasis
voor ons om als Ambassadeurs van Vrede, Goddelijk ondersteund te zijn.
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* Je kunt bovenstaand programma ook een maal verkondigen, voeg dan "Zo is het, Zo is het,
Zo is het!" toe, omdat de regel van het drie maal herhalen de Universele krachten doet
begrijpen dat je intenties serieus zijn.
Planetair Vredesprogramma no. 2 - voor Goddelijke Gratie
Ik verkies een levenswijze die mij afstemt op 'De Madonna Frequentie', opdat ik NU
mijn Goddelijke rol op aarde met vreugde en gemak en gratie mag vervullen.
Getekend...................................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, gericht aan het krachtveld van
Hoogste Intelligentie dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Gebruik werktuigen van meditatie en creatieve visualisatie om jezelf aan te
sluiten op het Goddelijk Moeder Kanaal b.v. de Liefdes Adem Meditatie en/of handel
met mededogen en genade en liefdadigheid naar anderen toe d.m.v. onbaatzuchtige
dienstverlening, daar dit ons ook als een magneet naar 'De Madonna Frequentie' toe
zal trekken.
d) Neem RECEPT 2000 en zijn vermogen om ons af te stemmen op 'Het Madonna
Frequentieveld' aan.
Planetair vredesprogramma no. 3 - Voor Goddelijke Steun en Goddelijke
Afstemming:
Ik vraag om ondersteuning op alle lagen, alle niveaus, alle tijdlijnen, om perfecte
afstemming op DOW - kracht en 'De Madonna Frequentie', om NU mijn Goddelijke
Plan, naar beste weten, zo onfeilbaar mogelijk te vervullen.
Getekend: .................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3 maal "zo
is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst en dan, om het jou omringende energieveld te
veranderen
c) Gebruik de Liefdes Adem Meditatie. Adem liefde in en zeg: "Ik ben liefde", adem
vervolgens deze liefde door je systeem uit en zeg: "Ik heb lief."

Planetair vredesprogramma no. 4 - voor Goddelijk Meesterschap:
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Ik dank het intelligente universum dat mij omringt en erken mezelf nu als een God
in mensengedaante. Ik accepteer de volledige verantwoording voor al mijn creatieve
krachten en verplicht mijzelf mijn tijd effectief te besteden voor de co-creatie van
vrede. Ik accepteer NU 'met een maximum aan impact en een minimum aan moeite',
het Gebod op Goddelijke Genade.
Getekend..................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3 maal "zo
is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie, dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Gebruik je creatieve vermogens met intentie, wilskracht en helderheid zodanig dat
alles geëerd en gerespecteerd wordt. Gebruik gedachten, woorden en acties die het
Planetair Vredesprogramma ondersteunen.

Planetair Vredesprogramma no. 5 - voor Goddelijke Connecties en Goddelijke
Collega's:
Ik vraag om een perfecte connectie van DOW tot DOW en een perfecte
samensmelting met mijn aardse team en mijn kosmische team, zodat we in harmonie
gezondheid en geluk, vrede en voorspoed voor iedereen op aarde kunnen creëren. Ik
vraag dat al onze karmische banden wanneer we elkaar ontmoeten, NU volledig met
plezier, gemak en gratie zullen zijn.
Getekend..................................................

Aanbevolen actie:
a) Spreek het bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het eens en herhaal 3
maal "zo is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je
omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Stel je voor dat al je vrienden en collega's en je Planetair Vredessupport team je
omringen op de innerlijke niveaus.
d) Gebruik het DOW Connectie Hulpmiddel van het 'Biofield and Blissboek : deel 1'
bij iedereen die je ontmoet.
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e) Wees elk moment onberispelijk. Heb iedereen lief *, eer iedereen en respecteer
iedereen.
f) Elimineer alle dingen waar je spijt van hebt en doe een vergevingsmeditatie, zodat
beperkende invloeden uit het verleden gezuiverd kunnen worden.
* Iedereen liefhebben betekent de God in iedereen liefhebben.

Planetair Vredesprogramma no. 6 - Voor Goddelijk inzicht en Goddelijke
expressie
"Ik vraag NU voor de perfecte expressie van de God die Ik Ben in mij. Ik vraag om
de God die Ik Ben te zien in alle dingen en op elk moment. Ik ben de perfecte
uitdrukking van Goddelijke Gratie in mensengedaante en ik accepteer dit NU. Ik ben
de perfecte uiting van Goddelijke Liefde in mensengedaante. Ik ben de perfecte
uitdrukking van Goddelijk Wijsheid in mensengedaante. Ik ben de perfecte
uitdrukking van Goddelijke liefdadigheid in mensengedaante. Ik ben de perfecte
uitdrukking van Goddelijk mededogen in mensengedaante. Ik accepteer NU dat Ik
Ben die Ik Ben, de perfecte uitdrukking van alles dat het beste is van mij.
Getekend..................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3 maal "zo
is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Zie jezelf als een God in mensengedaante, gemaakt naar het evenbeeld van de
Moeder/Vader God, zie jezelf op de innerlijke niveaus als de koning, de koningin van
jouw koninkrijk.
d) Schrijf deze programma's op en plak ze op je badkamerspiegel en herhaal ze elke
morgen bij het tandenpoetsen, als je je opmaakt of scheert.

Planetair Vredesprogramma no. 7 - voor Goddelijke Actie
Ik geef mijn ondersteuning, mijn tijd en mijn aandacht aan 'De madonna Planetaire
Vredesprojecten'. Ik zal NU alles doen waartoe ik geleid wordt om alles en ieder
project tot een succes te maken.

Getekend..................................................
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Aanbevolen actie:
a) Lees de details van 'De Madonna Vredesprojecten'.
b) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3 maal
"zo is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je omringt, dan
c) Onderteken de overeenkomst, dan
d) Breng dagelijks tijd door in stille overdenking en meditatie. Leer te luisteren naar
de stem van de God In Jou. Vraag de God in Jou je lief te hebben, te helen, te leiden en
te inspireren om je rol als vredesambassadeur op Aarde vreugdevol te vervullen.
Accepteer de Goddelijk leiding.
e) Vraag 'Spirit' je te leiden naar welk project jouw ondersteuning nodig heeft en hoe
je het kunt uitvoeren. Leer je intuïtie en hoger weten te vertrouwen.

Planetair Vredesprogramma no. 8 - Voor Goddelijke Leiding en Goddelijke
Openbaringen.
Ik ga ermee akkoord om contact te onderhouden met 'De Madonna Frequentie' via
het Innerlijke net en Internet en via C.N.N. (Cosmic Nirvana Network). Ik ga er NU
mee akkoord gehoor te geven aan de roep van mijn hart en altijd te handelen als de
Meester die Ik Ben.
Getekend..................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3
maal "zo is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je
omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Breng dagelijks tijd in stilte door zodat je de boodschappen van C.N.N. kunt
ontvangen
d) Ontwikkel met behulp van Recept 2000 Luscious Lifestyle Program (het
programma van de heerlijke levensstijl) je telepathische en inzichtelijke
bekwaamheden.
e) Volg het plezier van/in je hart, ontdek wat je hart aan het zingen maakt.

Planetair Vredesprogramma no. 9 – Voor Goddelijke Hulp en Goddelijke
Training:
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Ik accepteer de ondersteuning van mijn team van Heilige Hulp en elke
gespecialiseerde training waartoe ik uitgenodigd word – er vanuit gaande dat deze
training voor het hoogste goed is van mijzelf en de planeet. Ik vraag erom dat deze
training gegeven wordt tijdens mijn slaap, mijn meditaties en op een liefdevolle
manier door de levenslessen. DANK U!
Getekend..................................................
Aanbevolen actie:
a) Spreek bovenstaande 3 maal oprecht en hardop uit, (of zeg het en herhaal 3 maal "zo
is het!") gericht aan het krachtveld van Hoogste Intelligentie dat je omringt, dan
b) Onderteken de overeenkomst, dan
c) Zie een team van Heiligen om je heen op de innerlijke niveaus.
d) Vraag de God in Jou om je, 's nachts als je lichaam slaapt, naar de perfecte
trainingsgebieden te brengen .

Met deze overeenkomst onderschrijf je jouw ondersteuning van het
Madonna Frequentie Planetaire Vredesprogramma.
Er zijn meerdere gedetailleerde actieplannen en programma's beschikbaar in boek 1
en 2 van de 'Biofields and Bliss' (Biovelden en Gelukzaligheid) serie, doch er zijn
voldoende hulpmiddelen in dit boek Biofields and Bliss 3 om onze wereld weer af te
stemmen op een staat van permanente vrede.
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Onszelf afstemmen, ons met anderen afstemmen
en het afstemmen van de wereld
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DEEL II
‘De Madonna Frequentie’

Vragen, Houdingen,
Kenmerken
ZIJN WE WERKELIJK IN STAAT OM GEZAMENLIJK VREDE
en HET PARADIJS OP AARDE TE CREËREN???
Als we echt blijvende, diepe vrede op aarde willen manifesteren, is het nodig dat we
enige specifieke houdingen aannemen. Ieder van ons is omgeven door een alliefhebbend en al- wetend veld van intelligentie dat naar ons kijkt en zegt:
"Hallo God, wat kan ik voor je doen?"
Dit is hoe het universele kwantumveld is geprogrammeerd om ons te herkennen en
op ons te reageren, ongeacht hoe wij onszelf zien. Als we deze realiteit echt gaan
begrijpen, begint alles te veranderen. Het afschuiven van de schuld houdt op te
bestaan en alles wat we kunnen doen is kijken naar wat we gecreëerd hebben en ons
afvragen of dit echt is wat we willen en als dat niet zo is, waarom niet? Zodra we
begrijpen dat dit intelligente universum op onze aanwijzingen wacht, dan realiseren
we ons dat we niet alleen duidelijke verlangens moeten hebben, maar dat we
duidelijke signalen en instructies uit moeten sturen. Hier zijn helderheid, wil en
intentie de sleutel. In dit veld bepaalt de puurheid van ons hart de uitkomst. Als één
persoon er voor kan kiezen zijn tijd wijs genoeg te gebruiken om een positief
verschil te maken, stel je dan voor wat we met ons allen kunnen bereiken?
Als dit intelligente veld ons ziet als God in mensengedaante, is het voor ons tijd voor
duidelijkheid en onszelf en elkaar te vragen:

Wie ben ik?

18

‘The Madonna Frequency’: Planetary Peace Program: Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global
Paradise
__________________________________________________________

Ben ik slechts een lichaam met emoties en een geest, of meer dan dat?
Wat is het doel van dit leven?
Kunnen we hier allemaal in voorspoed leven en de strijd om te overleven
elimineren?
Kunnen wij gezondheid en geluk; vrede en voorspoed voor iedereen, samen
creëren?
Kunnen we een meer beschaafde en harmonieuze wereld creëren?
Wat is echte beschaving?
Is het ALLES lief te hebben, te eren en te respecteren? Al het leven? Alle
bestaande rijken?
Wat heeft al het leven gemeen?
Kunnen we echt alle werelden verenigen? Hoe zit het met religie en
wetenschap – wat is hun gemeenschappelijke grond? Kunnen we het beste
van alle culturen samenbrengen en ons er op richten wat ons in harmonie
verbindt?
Kunnen we respectvol onderling afhankelijk zijn, i.p.v. medeafhankelijk of
egoïstisch onafhankelijk?Wat te denken van nieuwe brandstof en
energiesystemen?
Kunnen we onze persoonlijke en globale afhankelijkheid van onze
beschikbare hulpbronnen doen afnemen?
Kunnen we opereren via een onkreukbaar netwerk?
Kunnen de hogere wetten van de wetenschap orde creëren in de chaos, en zo
ja, hoe?
Kunnen we stoppen en zien welke doelen – persoonlijk en wereldwijd onze prioriteit moeten hebben, zodat ze ten gunste zijn van iedereen?

19

‘The Madonna Frequency’: Planetary Peace Program: Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global
Paradise
__________________________________________________________

Als dat zo is, kan het dan onze nieuwe wereldwijde prioriteit zijn om allen
die het nodig hebben en het willen, gezond te voeden, te kleden, onderdak te
verschaffen en holistisch te onderwijzen?
HOE KAN DIT WORDEN BEREIKT?
Kunnen we onszelf bevrijden van onze beperkingen en echt vrij zijn? Wat is
echte vrijheid?
Wat betekent een persoonlijk en wereldwijd paradijs?
Velen onder ons hebben lang en hard nagedacht over deze vragen, velen
hebben antwoorden en richtlijnen gekregen om
PERFECT AFGESTEMD TE WORDEN ZODAT WE PERFECT KUNNEN
HANDELEN.

‘De Madonna Frequentie’ Levenshoudingen
Wetende dat we God in mensengedaante zijn, omringd door een levend veld
van de Allerhoogste Intelligentie, dat ons bewustzijn weerspiegelt, zijn de
levenshoudingen die de Self Empowerment Academy ons aanbeveelt om aan
te nemen:
a) Dankbaarheid – besteed dagelijks tijd om te bedanken voor alles
dat goed is in onze wereld.
b) Doen alsof – dit is onderdeel van de 'DOEN ALSOF we Meesters
zijn' realiteit. Het is een houding van 'we hebben alle kracht, alle
liefde, alle wijsheid om met elkaar te creëren wat we hier op aarde
wensen, dus laten we het doen!' Het is ook deel van de 'dat wat we
onze aandacht geven voeden we' realiteit. Dus door te zoeken naar
de Goddelijke Perfectie in het leven, zullen we die spoedig zien,
dan ervaren en er door betoverd raken.
c) Ga door dit leven als een Goddelijk zendstation om Goddelijke
Liefde, Goddelijke wijsheid en Goddelijke Kracht door je heen te
laten stralen en transformeer alles dat open staat voor deze
frequentie. Uitstralen, niet absorberen.
d) Zoek God en het goede in alles. Zie alles als met elkaar verbonden,
geboren uit het Ene. Zo boven, zo beneden, we zijn geschapen naar
het beeld van God, enz.
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IK BEN EEN
GODDELIJKE
DIENAAR EN
EEN
CREATIEVE
MEESTER

IK BEN
EEN GOD
IN
MENSEN
GEDAAN
TE

HET
UNIVERSUM
WEERSPIEGELT
WAT IK DENK
DAT IK BEN

enige
MADONNA
FREQUENTIE
HOUDINGEN
IK BEN EEN
AMBASSADEUR
VAN VREDE en
LIEFDE en
WIJSHEID

IK STRAAL
GODDELIJKE
LIEFDE,
GODDELIJKE
WIJSHEID EN
GODDELIJKE
KRACHT UIT
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Madonna Frequentie Kenmerken
We verkrijgen toegang tot de Madonna Frequentie wanneer we het patroon van
onze hersengolven eerst afstemmen op het Betaveld (13 tot 40 trillingen per seconde)
dan doorgaan op het Alphaveld (8 tot 13 trillingen per seconde) en doorgaan op het
Thetaveld (4 tot 7 trillingen per seconde) en vervolgens door tot in het Deltaveld (5
tot 3 trillingen per seconde). Dit gebeurt op geheel natuurlijke wijze door onze
levenshouding, die ons verankerd houdt in en opereert vanuit het Thetaveld, dat
ons verbazingwekkende voordelen schenkt op alle niveaus. Een dompeling in het
Deltaveld geeft ons de mogelijkheid te baden in een energieveld dat ons totaal op
alle niveaus voedt. Enkele van de voordelen en kenmerken van iemand die zich
toegang verschaft tot deze velden zijn nu opgeschreven. (Ons boek 'Four Body Fitness:
Biofields & Bliss' beschrijft veldafstemming zeer gedetailleerd, inclusief de levensstijl die
wordt aangeraden om op correcte wijze hier op af te stemmen).
Kenmerken van iemand die afgestemd is op de 'Madonna Frequentie' zijn als volgt:
a) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal zal een GODDELIJKE UITSTRALING ten toon spreiden. Ik
noem dit Deltaveld-Dansen, daar dit trillingsniveau een vreugdevolle golf
van Genade in ons leven brengt, maar ook gezondheid en geluk en vrede en
voorspoed, die automatisch naar ons toegetrokken worden als de
golfpatronen van onze hersenen afgestemd zijn op het theta – deltaveld.
b) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal zal gemotiveerd zijn door een puur hart en zal
GODDELIJKE INTENTIES hebben en hierdoor toegang hebben tot feilloze
netwerken en GODDELIJKE Supportsystemen, op zowel het innerlijke als
het uiterlijke vlak.
c) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal zal GODDELIJKE BEGELEIDING ontvangen van de God In
Ons - zijn/haar DOW – een pure intelligentie die wijs is en liefdevol en
onkreukbaar, daar het deze altijd aan het hart gaat het beste te doen voor
allen. Velen ontvangen nu DOW begeleiding om onkreukbare netwerken te
creëren en toe te passen. Het eerste onkreukbare netwerk is C.N.N. (Cosmic
Nirvana Network) – het Kosmische Nirvana Netwerk, dat alleen telepathisch
toegankelijk is door meesterschap over de geest en door gebed. Dit is een
'goed nieuws' netwerk op innerlijk niveau, ontworpen om krachtgevende
informatie vrij te geven, voor het samen creëren van een persoonlijk en
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wereldwijd paradijs. Toegang tot C.N.N. komt vanzelf als we ons 6de en 7de
zintuig en onze hypofyse en epifyse activeren.
d) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal zal de rivier van GODDELIJKE GENADE naar zich toe
trekken om zijn vredeswerk te ondersteunen, wanneer hij regelmatig zijn
beoefening doet. Terwijl het Innerlijke Net onze belangrijkste bron van
communicatie is om de werelden te overbruggen, zijn het Internet en de
GOLF
VAN
GODDELIJKE
GENADE
de
belangrijkste
communicatienetwerken om contact te maken met de uiterlijke niveaus. Als
een vorm van Goddelijke Elektriciteit wordt de Golf van Genade
automatisch aangetrokken door Theta en Delta Energievelden en kan ze van
tijd tot tijd diegenen bezoeken die zich in het Alpha veld bevindt. De GOLF
VAN GODDELIJKE GENADE is een lichtstraal en een ritmisch geluid, die
structuren ter ondersteuning van een succesvol leven met zich meedraagt.
Gedreven door Goddelijke codes die Universele Wet genoemd worden,
opereert de Golf van Genade via deze wetten en via magnetische
aantrekking.
e) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal heeft toegang tot GODDELIJKE OVERVLOED en
WELVARENDHEID. Een deel hiervan kan zich toegang verschaffen tot en
gebruik maken van de Kosmische Bank van Overvloed – een etherische bank
op het innerlijke niveau met open deuren voor diegenen die zich bevinden in
de Golf van Genade van het Theta – Delta veld. Deze bank kan een
overvloed van liefde, gezondheid, rijkdom, passie en zin van het leven
aanbieden aan diegenen die op dezelfde trilling zitten. Ieder persoon die zich
oprecht inzet voor wereldwijde harmonieuze verfijning, of leeft op een
manier die goed is voor iedereen, zal toegang hebben tot de perfecte
hulpbronnen die nodig zijn om dit te doen. Zuiverheid van Hart en Intentie,
zijn de sleutel tot deze Kosmische Kluis.
f) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal kan GODDELIJKE OVERDRAGINGEN ontvangen van
onze Heilige Hulplijn: C.N.N. Het Kosmische Nirvana Netwerk (the Cosmic
Nirvana Network). Channeling, het ontvangen van Goddelijke ingevingen,
automatisch
schrijven,
helderziendheid,
helderhorendheid,
heldervoelendheid, zijn veel voorkomende en natuurlijke bijproducten van
'de Madonna Frequentie'. Interactie met Goddelijke Hiërarchieën en het
ontvangen van Goddelijke hulp is ook gebruikelijk in dit veld, aangezien
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vanuit de Madonna's Goddelijke Liefde alles is geboren. Al het leven, alle
rijken, danken hun bestaan aan het Madonna Frequentieveld.
g) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal kan GODDELIJKE OPENBARINGEN ontvangen en
daardoor zal hij afgestemd zijn op het grotere geheel. Goddelijke
Openbaringen die vrijkomen uit het energieveld van ‘de Madonna
Frequentie’, inspireren tot onzelfzuchtige SERVICE.
h) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal, zal automatisch meer compassie voelen, meer altruïsme,
meer genade kennen en meer begaan zijn met het welzijn van anderen.
Wanneer we ons systeem verzadigen met 'de Madonna Frequentie', zal van
binnenuit het verlangen ontstaan te voeden en gevoed te worden. Het trekt
ons ook aan tot velden van gelijkgestemden, waardoor de groep ook weer
sterker wordt en kan voeden op nog krachtiger wijze. 'De Madonna
Frequentie' stimuleert en ondersteunt wederzijdse nuttige betrekkingen.
i) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal, zal betrokken zijn bij GODDELIJKE CO-CREATIE. 'De
Madonna Frequentie' biedt harmonieuze oplossingen en PERFECTE
RESOLUTIES aan diegenen die het WIN, WIN, WIN spel willen spelen – de
realiteit van de gelukkige ik, gelukkige wij, gelukkige planeet. De
oplossingen ondersteunen de creatie van een echt beschaafde wereld, waar
HEB ALLEN LIEF, RESPECTEER ALLEN, EER ALLEN het motto is, ter
herinnering aan St. Franciscus van Assisi, die altijd de vreedzame
coëxistentie van alle bestaansrijken heeft gestimuleerd. Zijn motto PAX ET
BONUM was in de oude wereld een begroeting die "Vrede en al het goede"
betekende.
j) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal, zal in staat zijn tot GODDELIJKE COMMUNICATIE en
daardoor begrijpen hoe men bruggen tussen werelden kan slaan. Deze
persoon zal gericht en getraind zijn om de wereld enig aspect van holistische
scholing bij te brengen, zoals een brug te slaan tussen de werelden van
Religie en Kunst; Metafysica en Kwantumfysica; Oost en West; Tantra en
Yoga; Goddelijke Mathematiek en Goddelijke Tekens; of het overbruggen
van traditionelere gebieden als Gewone Geneeskunde en Alternatieve
Therapieën. Deze persoon kan ook bezig zijn op het gebied van behoud van
het milieu, behoud van energiebronnen, alternatieve onvergankelijke
energiesystemen, nieuwe financiële systemen, en welk veld dan ook dat van
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nut kan zijn voor mensen. Echte Goddelijke Communicatie brengt ons altijd
tot gemeenschappelijke creatie ten behoeve van allen, daar deze van nature
gevuld is met 'de Madonna Frequentie' van Goddelijke Liefde en Wijsheid.
k) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal,
zal
de
kracht
begrijpen
van
GODDELIJKE
MANIFESTATIE. Een middel om GODDELIJKE MANIFESTATIE te
begrijpen, is door het begrijpen van de basisprincipes van de Technologie
van het Dimensionale Bioveld. De expansie van tijd, het belang van ieder
nieuw moment van het nu, en het overschrijden van de tijdslijnen zijn allen
hulpmiddelen om af te stemmen op het Dimensionale Bioveld.
l) Iemand die afgestemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal, zal GODDELIJK GELUKZALIGHEID ervaren. Opgaan in
'het Madonna Frequentieveld', zal een vloedgolf van vreugde en licht en
begrip door ons hele biosysteem laten stromen, dat alleen omschreven kan
worden als een pure high van endorfinen. Gelukzaligheid, Nirvana,
Samadhi, de WAUW-factor, zijn andere benamingen van deze staat van zijn.
Sommigen noemen deze reis en realiteit de extase van VERLICHTING.
Onze Goddelijke Verlichte innerlijke natuur - onze DOW - uitnodigen en dan
toestaan "om ons lief te hebben, te leiden te helen en te voeden op alle
niveaus" en over te geven aan zijn/haar Goddelijke Wil en Diepste wijsheid
en liefdevolle invloed is een van de verstandigste dingen die we kunnen doen
in deze tijd, daar onze DOW het enige niet corrumpeerbare is wat wij met
onze zes miljard en nog wat gemeen hebben. Onthoud DOW = God in Ons:
God = al-wetend, al-liefhebbend, al-wijsheid, al-kracht en al-aanwezig veld
van intelligentie dat pulseert vanuit een pure energiebron, dat aan de hele
schepping geboorte gaf. Zodanig begrijpt het dit spel des levens en behandelt
het ons als Goden in mensengedaante, reeds verlicht, echter misschien
vergetend daar naar te handelen. 'De Madonna Frequentie' staat mensen toe
het principe te begrijpen van "Vraag en Ontvang". Het principe van
Goddelijke Wisselwerking.
m) Iemand die afgetemd is op de 'Madonna Frequentie', het Goddelijke LiefdesWijsheidskanaal, zal GODDELIJK VOEDING ontvangen, wat puur Theta- en
Deltaveld liefhebben is. De meest pure vorm van voeding die we kunnen
bereiken is Goddelijke Liefde, daar het de lijm is van heel de schepping, die
moleculen in leven houdt, atomen doet uitdijen en cellen en zielen verzorgt
en voedt. Goddelijke Voeding verzorgt ons met perfecte fysieke, emotionele,
mentale en spirituele voeding.
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GODDELIJKE
UITSTRALING en
GODDELIJKE
GELUKZALIGHEID

GODDELIJKE
OPENBARINGEN
en GODDELIJKE
TRANSMISSIES

GODDELIJKE
AFSTEMMING

KENMERKEN
VAN DE
MADONNA
FREQUENTIE

GODDELIJKE
VOEDING en
GODDELIJKE
GENEZING
GODDELIJKE
OVERVLOED
en
GODDELIJKE
ZUIVERHEID

GODDELIJKE
ONDERSTEUNING
en GODDELIJKE
VERBINDING

GODDELIJKE
BEGELEIDING en
GODDELIJKE
COMMUNICATIE

GODDELIJKE
GENADE en
GODDELIJKE
DIENSTVERLE
NING

Vervolgens…

PLANETAIR VREDESPROGRAMMA
VAN DE
‘Madonna Frequentie’
DEEL III:

PROJECTEN 1 - 9
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PLANETAIR VREDESPROGRAMMA VAN DE

‘Madonna Frequentie’
Aanwenden van:
MENSELIJKE
KRACHT en onze
DOW KRACHT
Onkreukbare
Netwerken: C.N.N.
en het Innerlijke Net

D.m.v: Positieve
Ondersteuning en
Verslaggeving van
de Media en
Alle Regeringen
van de Wereld en
Hulporganisaties

Beoogde Uitkomst
OPHOP Eén Volk in
Harmonie op Eén Planeet

Project 1: Voor het gezond voeden, kleden, het verzorgen van
comfortabel onderdak en holistisch onderwijs, voor alle mensen op
d
Project 2: De ondersteuning en aanname van RECEPT 2000>
als een holistisch educatieprogramma

Project 3
Goddelijke Voeding
voor allen die
fysiek, emotioneel
mentaal en
spiritueel
hongerig zijn

Project 4
Onderzoek- en
educatieproject
betreffende
Goddelijke
Voeding.
Test Zaak:
INDIA

Project 6
Herziening van
alle economische
en
handelsovereenkomsten.
Hulp zonder
voorwaarden.

Project 7
Eliminatie
van geweld
en armoede
in alle
landen.
Testzaak:
Brazilië

Project 5
'Pillen of Prana' wereldwijd
gezondheids- en hongerproject.
Bezuinigen op en herverdelen
van hulpbronnen

Project 8
Creëren van
vrede in
conflictgebieden.
Testzaak :
MIDDEN
OOSTEN

Project 9
Activeer, registreer en vat de
co-creatie van het paradijs
samen

De Planetaire Vredesprojecten van 'De Madonna Frequentie' zijn
ontworpen om de oorzaak van oorlog en terrorisme te elimineren.
Door het verzorgen van een onderwijsprogramma t.b.v. een
holistische levenswijze kunnen we onszelf en onze wereld
afstemmen op blijvende vrede.
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Vredesprojecten 1 – 9
MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 1.
Voor het gezond voeden, kleden en het verzorgen van
comfortabel onderdak en holistisch onderwijs voor alle mensen
op aarde voor 2012.
Dit houdt ook het verschaffen van water voor al onze behoeftes in.
Dit zal worden bereikt door de succesvolle en harmonieuze uitvoering van
de hier onderstaande projecten 2 tot 8.
Hoe kan een individu helpen?
•
•
•
•

•
•

verminder je persoonlijke afhankelijkheid van 's werelds hulpbronnen,
eet minder, leef langer in goede gezondheid.
Geef een tiende deel van je inkomen aan een liefdadigheidsfonds voor
kinderen, waarvan de administratiekosten correct zijn.
Pas RECEPT 2000 toe en geniet van de voordelen van deze levenswijze
Straal Goddelijke liefde en wijsheid uit, zodat de sociale en globale
biovelden deze straling kunnen absorberen en meer mededogend en
altruïstisch worden.
Wees een goed voorbeeld door een correct en vervullend en gelukkig en
gezond leven te leiden.
Geef informatie door van goede en positieve kwaliteit.

Feit: Onderzoek heeft bewezen dat we 30% langer kunnen leven als we onze
calorie-inname verminderen.
Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
 De onmiddellijke ondersteuning van punt 1 tot 4 hieronder.
 Het zo spoedig mogelijk aannemen van RECEPT 2000 door alle scholen en
leerinstellingen, opdat individuen technieken kunnen leren over positieve
voeding, zodat ze zichzelf gelukkig en gezond kunnen maken en blijven.
 De aanname van de boven genoemde richtlijnen 'Hoe kan een individu
helpen' door al diegenen die een machtige en invloedrijke positie hebben.
Wees een voorbeeld van een afgestemde leider – praktiseer het eerst
persoonlijk en vervolgens verandert de werkplek.
Om aan onze prioriteitenagenda van "GEZOND VOEDEN, KLEDEN, REDELIJK
ONDERDAK VERSCHAFFEN PLUS HET VERZORGEN VAN HOLISTISCH
ONDERWIJS" als een optie en geboorterecht voor alle mensen op aarde, te
voldoen; nodig ik Jasmuheen, Vredesambassadeur voor M.A.P.S., ieder individu
en elk land van de wereld uit het volgende te doen:
1. De onmiddellijke vergeving van alle Derde Wereld schulden door alle
landen (geen uitzonderingen). Dit zal veel noodzakelijk kapitaal vrij maken voor
interne Holistische Scholing en positieve Hulpprogramma's, ten bate van ieder
derde wereld land. (Punt 3 hieronder) Zoek op het Internet naar campagnes die
betrekking hebben op het ‘Opheffen van de Schulden’.
Feit: 80% van de hulp in sommige landen wordt gebruikt om hun schulden af te
lossen.
M.A.P.S. Ambassadeurs raden een holistische opleiding aan die de kringloop van
schulden zal doorbreken, terwijl ze er voor zorgen dat er niet EEN HAND HOEFT
WORDEN OPGEHOUDEN, MAAR EEN HAND WORDT UITGESTOKEN.
2. Alle landen moeten onmiddellijk ophouden, (of minimaal met
30%verminderen) met het produceren van wapens en hun militaire
uitgaven stoppen (of met 30% verminderen) . Aangeraden wordt om dit over een
periode van 2 jaar te doen, totdat Prioriteit 1 is bereikt. Stel je een wereldwijd
moratorium voor over het gebruik en productie van wapens en hoeveel veiliger
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iedereen zich dan zou voelen. We verzoeken dat alle militaire gelden die gespaard
worden in ieder land ter beschikking gesteld zullen worden ten behoeve van sociale
welzijnszaken.
3. Alle landen beginnen onmiddellijk met Holistische Onderwijs Programma’s die
zich richten op het stimuleren van VIER LICHAAMS FITNESS.* Onderzoeks $$$ te
besteden aan de bewijsvoering van de voordelen van de combinatie van RECEPT
2000> en het Heerlijke 8 Punten Levensstijl Programma: meditatie, gebed,
programmering, vegetarisch dieet, oefening, dienstverlening, in stilte tijd besteden
in de natuur en het beoefenen van zang en devotionele liederen. We raden ook aan
dat alle HOLISTISCHE ONDERWIJSPROGRAMMA’S de maatstaf worden bij wijze
van preventief medicijn.
* Hier wordt bedoeld fitnessoefeningen voor het emotionele, psychische, spirituele en fysieke
lichaam. (Noot v.d. vertaler)

4) We nodigen de media van de wereld uit om de MEDIA te gebruiken als
middel van positieve vooruitgang en journalistiek van hoge integriteit te
verzorgen die oplossingen aandragen voor onze wereldwijde problemen in plaats
van de zucht naar sensatie. ONMIDDELLIJK INGAAND.
Dit betekent het respectvol onderwijzen van de wereldburgers in het hanteren van de
werktuigen van de Dimensionale Bioveld Wetenschap, daar met de toegewijde
aandacht van de wereldwijde MEDIA mensen in de derde wereldlanden
WETENSCHAPELIJKE BIOVELD OVERLEVINGSWERKTUIGEN gegeven kunnen
worden om hun gezondheids- en hongerproblemen te laten afnemen totdat we onze
hulpbronnen effectief kunnen herdistribueren. De verbreiding van prana
ademhalingstechnieken (70% van onze voeding halen we uit onze adem) en het
RECEPT van de Goddelijke Voeding zullen helpen deze situatie te verlichten evenals
vele aanbevelingen in dit boek.
FEIT: Iedere 2 seconden sterft er een kind aan een ziekte die voorkomen had
kunnen worden - meestal aan voeding gerelateerd. Iedere 3 tot 4 seconden
sterft er een volwassene aan een ziekte die te voorkomen is.
FEIT: Voor het eerst hebben we 1,2 miljard mensen die aan
gezondheidsproblemen lijden door overvoeding en slechte voeding en 1,2
miljard die lijden aan gezondheidsproblemen door ondervoeding.
FEIT: Militaire uitgaven wereldwijd zijn meer dan 900 miljard dollar per jaar.
Bedrag nodig om de schuld van de derde wereld op te heffen bedraagt ongeveer
350 miljard dollar. Om wereldwijde armoede tegen te gaan 100 miljard dollar
per jaar.
James Wolfenson, hoofd van de wereldbank heeft geschat dat 100 miljard dollar per
jaar de meeste armoede uit de wereld zal helpen.
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Details over wereldwijde herdistribuering van hulpbronnen zijn te vinden in de handleiding
'Ambassadeurs van Licht: Wereldgezondheid Wereldhonger Project' door Jasmuheen.

MADONNA FREQUENTIEPROJECT NO 2.
Het aanvaarden van RECEPT 2000> als holistisch
educatieprogramma in alle onderwijsinstellingen, als een
positief hulpmiddel voor levensvaardigheid en wereldwijde
vrede, zodat mensen hulpmiddelen hebben om gezondheid en
geluk te verkrijgen en te onderhouden.
RECIPE 2000>* is een programma voor preventieve
geneeskunde.
De promotie en aanvaarding van RECEPT 2000> als een holistisch
herscholingsprogramma dat specifiek ontworpen is om:
• ons allen aan te sluiten op het voorbeeld van het paradijs door het gebruik
van specifieke programmeringcodes.
• Ons afgestemd te houden op 'De Madonna Frequentie' het kanaal van
GODDELIJKE LIEFDE, GODDELIJKE WIJSHEID en GODDELIJKE
VRIJHEID, d.m.v. een specifieke dagelijkse, 8 punten omvattende levensstijl,
die ons bewustzijn zal verruimen en ons allen vervuld, mededogend en
altruïstisch zal doen voelen.
Hoe kan een individu helpen?
• Integreer RECEPT 2000> in je eigen leven en ervaar de voordelen van deze
levensstijl. Je zult gezonder en gelukkiger worden en je meer vervuld voelen.
De diepe vrede en tevredenheid die deze levensstijl biedt zal je tot een
prachtig voorbeeld en Ambassadeur voor positieve verandering maken.
• Deel RECEPT 2000>* met je vrienden en netwerken. Moedig ze aan het te
proberen en de voordelen voor henzelf te ervaren.
* Het > symbool betekent een voortgaande progressie van een project dat begonnen is in 2000
en zal voortduren tot we innerlijke en uiterlijke vrede bereikt hebben.

Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• Onderzoeksgeld te besteden aan de bewijsvoering van de voordelen van
RECEPT 2000> en het 8 punten omvattende levensstijl programma. Hoewel
er veel onderzoek gedaan is naar individuele punten, dient er nu gekeken te
worden naar de kracht die opgewekt wordt door de combinatie van
specifieke punten.
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve
instellingen,
zodat
individuen
d.m.v.
positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.

MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 3.
Het verzorgen van Goddelijke Voeding voor een ieder die het
wil en daarmee het elimineren van honger en
gezondheidsproblemen op aarde.
Het doel van dit holistische herscholings- en actieprogramma is het verzorgen van
voeding voor een ieder die het wil. We geloven dat de, als een bijproduct van RECEPT
2000> ontstane, Goddelijke Voeding de ware voeding is die we nodig hebben, daar het
een energie in onze systemen kan vrijmaken die ons zal voeden op alle niveaus van ons
bestaan – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Als gevolg daarvan zullen we
gezond en gelukkig worden en ons vredig en welvarend voelen.
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Hoe kan een individu helpen?
•

•

•

•

Verminder je persoonlijke afhankelijkheid van 's werelds hulpbronnen, eet
minder en leef langer in goede gezondheid. Onderzoek GODDELIJKE
VOEDING en bevrijd jezelf van de afhankelijkheid van fysiek voedsel voor je
voeding.Vrijheid van keuze betreffende deze manier van voeden is het cadeau
van de Madonna Frequentie aan jou en jouw cadeau aan de wereld is minder
consumeren.
Geef een tiende deel van je inkomen aan een liefdadigheidsfonds voor
kinderen, waarvan de administratiekosten correct zijn. De kosten van één
'westerse wereld' cappuccino per dag, zijn gelijk aan de kosten voor
onderwijs van één kind in India gedurende één week.
Straal Goddelijke Liefde en Wijsheid uit, zodat de Sociale en Globale
Biovelden deze straling kunnen absorberen en anderen inspireren om meer
mededogend en altruïstisch te zijn.
WEES een goed voorbeeld door een feilloos en vervullend, gelukkig en gezond
leven te leiden.

Ik ................................................. (vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• Onderzoeksgeld en ondersteuning voor RECEPT 2000> en haar vermogen
mensen af te stemmen op het kanaal van Goddelijke Voeding.
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.
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MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 4.
Het ongedaan maken van honger en armoede in alle landen,
d.m.v. specifieke ondersteuning van de projecten betreffende
Onderzoek en Aanpassing van Goddelijke Voeding.
TESTLAND: INDIA
Onderdeel van Project Een, dit project beoogt vooral verder onderzoek van Voeding
door Zonlicht en Goddelijke Voeding, door Dr. Sudhir Shah en zijn team in
Ahmedabad in India te ondersteunen. Dr. Shah en ik zien uit naar de oplossing van
alle gezondheids- en hongerproblemen – met name in zijn thuisland India – en de Self
Empowerment Academy gelooft dat dit bereikt kan worden door voeding via het
theta-deltaveld. Wat we hebben ontdekt is, dat wanneer iemand zijn hersengolven
kan afstemmen op die van het theta-deltaveld (via RECEPT 2000>) er een energie
vrijgemaakt wordt door het lichaam die de cellen van het bio-systeem voedt en
verzorgt, waardoor de inname van calorieën met 50 – 90% verminderd kan worden,
met als gevolg dáárvan dat zijn afhankelijkheid van de wereldvoedselvoorraden
afneemt.
Hoe kan een individu helpen?
• Verminder je persoonlijke afhankelijkheid van 's werelds hulpbronnen, eet
minder en leef langer in goede gezondheid. Als je 3 maaltijden per dag eet, eet
er dan 2. Als je er 2 eet, eet er dan 1. Houd in gedachten dat al je vitamines van
DOW kracht komen of van prana en het Kanaal van Goddelijke Voeding.
• Geef een tiende deel van je inkomen aan een liefdadigheidsfonds voor
kinderen, waarvan de administratiekosten correct zijn.
• Straal Goddelijke Liefde en Wijsheid uit, zodat de Sociale en Globale
Biovelden deze straling kunnen absorberen en anderen inspireren om meer
mededogend en altruïstisch te zijn.
• WEES een goed voorbeeld door een feilloos en vervullend, gelukkig en gezond
leven te leiden.
Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• De financiële ondersteuning van Onderzoeksprojecten betreffende Goddelijke
Voeding als een oplossing voor de gezondheids- en hongerproblemen in de
wereld.
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.

MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 5.
Het elimineren van wereldwijde gezondheids- en
hongerproblemen via onze GODDELIJKE
VOEDING: Het Project Pillen of Prana.
Het project 'Pillen of Prana' werd gelanceerd in 1998 en is ontworpen om gezondheidsen hongerproblemen op persoonlijk en globaal niveau uit de wereld te helpen.
Dit project is ook onderdeel van Project 1, als zijnde een weg om al diegenen te voeden
die het lichamelijk nodig hebben. Het doel van dit project is om kwalitatieve voeding in
pilvorm te verstrekken aan alle landen die behoefte hebben aan gezonde fysieke
voeding. Als zodanig hebben we de beste vitamine - en supplementdragers onderzocht
en willen we alle integere firma’s ondersteunen die een hoge product/kwaliteitsnorm,
een toegewijd onderzoeks -en marketingteam en innovatieve leiders hebben, plus
bewezen ervaring hebben met een goed distributienetwerk.
De S.E.A. Zou graag zien dat sponsors gaan samenwerken om deze producten effectief
te distribueren, om er verzekerd van te zijn dat alle individuen op aarde toegang
hebben tot gezonde voeding
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a) d.m.v. voedsel van goede kwaliteit (verzorgd door de Hulporganisaties) en
b) d.m.v. voedingssupplementen in pilvorm of
c) d.m.v. Goddelijke Voeding die voortvloeit uit het Goddelijke liefdeskanaal
van de Madonna Frequentie.
Hoe kan een individu helpen?
•

•
•

•

Voeg een vitaminesupplement van hoge kwaliteit toe aan je dieet om de beste
voeding te houden, terwijl je leert lichter en minder vaak te eten, met als
gevolg de vermindering van jouw persoonlijke drainage van de
voedselvoorraden van de wereld.
Geef een tiende deel van je inkomen aan een liefdadigheidsfonds voor
kinderen, waarvan de administratiekosten correct zijn.
Straal Goddelijke Liefde en Wijsheid uit, zodat de Sociale en Globale
Biovelden deze straling kunnen absorberen en anderen inspireren om meer
mededogend en altruïstisch te zijn.
WEES een goed voorbeeld door een feilloos en vervullend, gelukkig en
gezond leven te leiden.

Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
•

We moedigen de bedrijven aan die vitaminen en mineraalsupplementen
maken om onmiddellijk te beginnen met het gratis distribueren van een
percentage van hun producten (een tiende deel) naar alle derde wereld
landen door samen te werken met Hulporganisaties. Wij voorzien dat dit
onmiddellijk gebieden waar ondervoeding heerst, zal indammen en het
aantal doden als gevolg van honger en ondervoeding zal doen afnemen. Ook
zal dit verspilling van onze hulpbronnen minimaliseren.
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•

•
•

•

Wij moedigen de financiële ondersteuning van Onderzoeksprojecten van
Goddelijke Voeding aan als een alternatieve oplossing voor problemen
betreffende wereldgezondheid en wereldhonger.
Wij moedigen aan Onderzoeksgeld uit te geven aan het bewijzen van en het
delen in de voordelen van RECEPT 2000>
Wij moedigen het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door
alle scholen en educatieve instellingen aan, zodat individuen d.m.v. het leren
van positieve levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en
blijven.
Wij moedigen de aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende
'Hoe kan een individu helpen' aan, door al diegenen die in een positie
verkeren van macht en invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd
leider – doe het eerst zelf, vervolgens verandert de werkplek.

Aan diegenen die geïnteresseerd zijn in Goddelijke Voeding, ga naar
www.jasmuheen.com/who.asp#lol voor ons gratis boekje over ‘Pranische Voeding –
Onderzoeksproject betreffende Goddelijk Voeding’ en meer details over alternatieve
voeding.
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voor perfecte verzorging

DAGELIJKS
MUDRA
PROGRAMMA:
PERFECTE
GEZONDHEID
PERFECTE
BALANS
PERFECT
GEWICHT
PERFECT IMAGO

BRON:
GOD, ALLAH,
BRAHMA,
OPPERSTE
INTELLIGENTIE

DOW
KRACHT

ACTIVEER

6de en 7de
ZINTUIGEN
HYPOFYSE
en EPIFYSE

ONS
BIOSYSTEEM

LEVENSHOUDINGEN
* I K BEN EEN GOD
IN
MENSENGEDAANTE
* DOW KRACHT
VOEDT ME OP ALLE
NIVEAUS
* I STRAAL LIEFDE
EN WIJSHEID UIT
DIE DOOR ME HEEN
STROOMT EN ME
VOEDT

ONDERHOUD

THETA –
DELTA

HERSENGOLFPATRONEN

RECEPT 2000> - 8 PUNTS HEERLIJKE LEVENSTIJL PROGRAMMA
(LUSCIOUS LIFESTYLE PROGRAM) VOOR HET ACTIVEREN VAN
EEN STROOM VAN GODDELIJKE VOEDING.
L.L.P. STEMT ONS AF OP HET GODDELIJKE LIEFDES KANAAL
VAN DE 'MADONNA FREQUENTIE' VOOR FYSIEKE, EMOTIONELE,
MENTALE en SPIRITUELE VOEDING.
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MADONNA FREQUENCY PROJECT NO 6.
De Herziening van Sociale - en Handelsverdragen en
toepassingen om te verzekeren dat ze opereren ten goede van
iedereen.
Ter ondersteuning van project 7 – het uitschakelen van armoede en geweld in
Brazilië en alle derde wereld landen - nodigen we uit:
a) De herziening van actuele HULPovereenkomsten, die nu voor derde wereld
landen
gelden
en
de
herziening
van
economische
Benefiet
Handelsovereenkomsten. Met betrekking daartoe zou de Self Empowerment
Academy graag de volgende clausule toegevoegd zien aan alle Burgerlijke en
Handels Contracten en Overeenkomsten.
Toe te voegen bepaling: “Geen verdrag of overeenkomst zal ondertekend of geldig
verklaard worden als de harmonieuze groei van een ander wezen/persoon of
andere natie belemmerd wordt.” Het win-win-win spel van harmonieuze co-creatie
is nu een noodzaak om onze wereld diepgaande en eeuwigdurende vrede te laten
kennen.
We zouden graag in de V.S. zien dat bovenstaande boodschap aan allen in
machtsposities wordt aangeboden en door hen aangenomen om deze verandering te
creëren, opdat hulp gegeven kan worden zonder manipulatieve of beperkende
sociale en politieke voorwaarden. Voor hen die zich daar niet van bewust zijn: de
meeste hulp die over de wereld gegeven wordt, gaat gepaard met politieke
beperkende voorwaarden, die zeggen: “Tenzij het hulp ontvangende land de ---------*
regels van het hulp verstrekkende land aanneemt, zal er geen hulp worden
gegeven.” (*Dit kan een verbod of andere beperkende voorwaarden betekenen).
b) We nodigen uit tot het toepassen van Holistische Opvoedingspakketten, die ontworpen
zijn om onwetendheid uit te schakelen, hulpbronnen her te verdelen en de oorzaken van
armoede aan te pakken en uit te roeien. We bevelen het accepteren van Recept 2000> aan
door alle opvoedkundige systemen, opdat de mensen afgestemd zijn op ‘De Madonna
Frequentie’ van Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid en Mededogen.
c) We moedigen een positieve verandering aan in de huidige wetten, die drugs verbieden
na intensief open onderzoek naar alternatieve methoden, zoals die in Zwitserland toegepast
worden en de Programma’s om Schade te verminderen, die nu met succes worden toegepast
op verslaafden.
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♣

Feit: 80 % van intraveneuze drugsgebruikers in New York zijn seropositief, in
Nederland zijn dat er minder dan 1 % en het jaarlijkse dodental in Nederland
is de helft van dat van New York.
♣
120 miljard dollar wordt per jaar uitgegeven aan ontspanningsdrugs in
Europa en de VS - al dit geld gaat naar de drugsbaronnen. Aan het einde van 1999
bedroeg de jaarlijkse wereldproductie van drugs: 5000 ton opium, 500 ton zuivere
heroïne en 500 ton cocaïne.

Hoe kan een individu helpen?
•

Schrijf naar je kamerlid/vertegenwoordiger bij de regering met het verzoek om een
wetswijziging voor te stellen met betrekking tot alle hiervoor genoemde
overeenkomsten.
• Doe onderzoek naar nieuwe methoden en behandelingen voor drugsverslaafden en
voorstellen tot positieve verbeteringen m.b.t. verboden. Verzend de gegevens over
deze nieuwe verbeterde methoden via je netwerken en naar de leden van het
Parlement/Regeringsvertegenwoordiger.
• Download deze ideeën - via DOW-tot-DOW communicatie op het innerlijk niveau
met mensen in machtsposities- stuur je telepathische boodschap altijd met een straal
van Goddelijke Liefde en via de DOW, daar DOW-tot-DOW boodschappen nooit
interfereren met de vrije wil.
VERVOLGENS OOK:
• Verminder je persoonlijke afhankelijkheid van de hulpbronnen in de wereld, opdat
er meer is voor degenen die deze werkelijk nodig hebben.
• Besteed een deel van je inkomen aan een liefdadigheidsinstelling voor kinderen naar
keuze, dat de moeite waard is en waarvan de administratieve kosten correct zijn.
• Straal Goddelijke Liefde en Wijsheid uit opdat de Sociale en Globale Biovelden deze
uitstraling kunnen absorberen en anderen inspireren om meer mededogend en
onbaatzuchtig te worden.
• WEES een goed voorbeeld door onberispelijk, vervullend, gelukkig en gezond te
leven volgens Recept 2000>

Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
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C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• Het onmiddellijk bijeenkomen van alle mensen in machtsposities om zich te
richten op de herziening en herschrijving van alle sociale en economische
handelsovereenkomsten. Dit houdt de herziening in van de
Onafhankelijkheidsverklaring van de VS en waarvan we aanbevelen dat deze
herschreven zal worden om een Internationale Wereldwijde Mede afhankelijkheidsverklaring te creëren. (zie ons herschreven voorbeeld van dit
document aan het eind van dit voorstel.)
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.

MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 7.
De eliminatie van armoede en geweld in alle derde
wereldlanden. Testland: BRAZILIË
Na drie jaar van onderzoek en interactie met de Brazilianen zijn Jasmuheen en S.E.A.
uitgenodigd om het Braziliaanse volk te helpen om de oorzaken van armoede en geweld in
Brazilië uit te bannen. Zo liefdevol en op het goddelijke ingesteld als de Brazilianen zijn, met
hun grote spirituele vertrouwen en liefdevolle harten, is geweld geen natuurlijk aspect van
de Braziliaanse aard.
Ook al wordt de kloof tussen rijk en arm groter in Brazilië, zoals op veel plaatsen op aarde,
is het geweld dat gepaard gaat met de eis tot eerlijker herverdelen van de hulpbronnen, van
nature geen Braziliaanse karaktertrek. Volgens degenen die vol ijver werken aan het
elimineren van armoede en geweld in Brazilië wordt het geweld grotendeels in verband
gebracht met de drugshandel.
“Wat kan je verwachten?” verzuchten zij, die kennis van zaken hebben. “Economische Hulp
heeft zijn eigen prijs, omdat het gegeven wordt door een Supermacht, die weigert zijn buren
te helpen tenzij onze regeringen de maatregelen van de VS om drugs te verbieden

41

‘The Madonna Frequency’: Planetary Peace Program: Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global
Paradise
__________________________________________________________
aannemen*. Gevorderde drugshervormingsprogramma’s zoals in Zwitserland, zullen nooit
een kans maken om aangenomen te worden of succes te hebben op plekken als Brazilië,
omdat de VS aan de touwtjes van de Ontwikkelingshulp trekken. En zo blijft de vicieuze
cirkel bestaan. “Verander het Witte Huis en zijn verouderde drugswetten en er zal een kans
zijn om de kern van het geweld in Brazilië uit te bannen.” Zo schijnt de plaatselijke gedachte
te zijn.
(* tot op heden worden deze herzien.)

Hoewel we niet willen ingaan op de 'voor - en nadelen' van het verbieden van drugs,
vragen we om de onderstaande uitnodiging te accepteren en dat Ontwikkelingshulp
gegeven wordt zonder beperkende maatregelen.
Project 7 hierboven zal dit ook ondersteunen.
Hoe kunnen we in het Westen helpen?
Concentreer je op het volgende in je meditaties en stuur deze telepathische instructie
via jouw DOW naar de DOW van mensen in machtsposities.
• "Wij, de inwoners van Brazilië en alle landen hier op aarde, vragen de VS
Ontwikkelingshulp te verstrekken zonder enige politieke beperkende
voorwaarde, die een ander zou kunnen belemmeren in de positieve groei en het
uitgroeien tot een staat van harmonieuze Mede-Afhankelijkheid”.
En ook:
• Stuur het bovenstaande verzoek zowel naar je plaatselijke politici als naar het
Congres van de VS .
• Bid en vraag “Het universum de PERFECTE OPLOSSING in de harten en
geesten van alle mensen in machtsposities - en in die van hun familie en
adviseurs - te downloaden om de Perfecte Handelsovereenkomsten te creëren
die alle partijen inspireren tot harmonie en vrede op een manier die al het
leven respecteert en eert.
• Verminder je persoonlijke afhankelijkheid van de hulpbronnen van de
wereld.
• Besteed een tiende deel van je inkomen aan een liefdadigheidsinstelling voor
kinderen naar eigen keuze, dat de moeite waard is en waarvan de
administratieve kosten correct zijn.
• Straal Goddelijke Liefde en Wijsheid uit, zodat de Sociale en Mondiale
Biovelden deze uitstraling kunnen absorberen en daardoor meer mededogend
en onbaatzuchtiger worden.
• WEES een goed voorbeeld door een onberispelijk, vervuld, gelukkig en
gezond leven te leven.
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Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• Het onmiddellijk bijeenkomen van alle mensen in machtsposities om zich te
richten op de herziening en herschrijving van alle sociale en economische
handelsovereenkomsten. Dit houdt de herziening in van de
Onafhankelijkheidsverklaring van de VS en waarvan we aanbevelen dat deze
herschreven de Mede-afhankelijkheidsverklaring zal worden. (zie ons
herschreven voorbeeld van dit document aan het eind van dit voorstel.)
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.

MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 8.
Het Creëren van Vrede in alle conflictgebieden van de Wereld.
Testland/en: Het Midden Oosten.
Het Midden Oosten Vredesprogramma. Gedurende de laatste 7 jaar heeft S.E.A.
zich geconcentreerd op de perfecte oplossing in het Midden Oosten door te vragen
en te bidden dat: “Het universum in de harten van alle mensen in machtsposities –
en in die van hun familieleden en adviseurs – de PERFECTE OPLOSSING aanreikt
om harmonie en vrede te creëren voor alle partijen op een manier die alle leven
respecteert en eert, en de harten opent voor liefde en vrede voor alle inwoners van
dit gebied.”
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Hoe kan een individu helpen?
We nodigen je uit om je samen met ons hierop te concentreren door
• Allereerst dienen we allemaal ons recht op te eisen om in vrede en harmonie
op aarde te leven. Zeg 3 keer met oprechtheid en overtuiging: “Als bewoner
van de planeet aarde eis ik nu mijn recht op om in harmonie op aarde te
bestaan. Ik vraag om universele ondersteuning om dit nu te creëren en te
laten voortduren.
• Stuur een straal van liefde rechtstreeks naar een gebied, waarvan je ziet dat
het in conflict is, elke keer als het op het nieuws is en dagelijks als onderdeel
van je meditatie. Stel je voor dat deze straal Goddelijke Moederliefde naar alle
harten en geesten gaat van de mensen in machtsposities, hun familieleden en
ondersteuningsnetwerken om ontvangen te worden op het moment dat ze er
open voor staan.
• Chant vervolgens 3 keer (terwijl je je concentreert op de straal van liefde)
“Perfecte Oplossing Nu! Het zij zo.” Zeg het alsof je een God in
mensengedaante bent, die de kracht heeft om de wereldgebeurtenissen te
veranderen ten goede van iedereen. Als dit je intentie is zal het universum ons
ondersteunen.
• Wees een voorbeeld van een liefdevol, mededogend menselijk wezen.
• Ban agressief gedrag uit je eigen leven door een verandering in voeding,
houding en waarneming en door een levensstijl die vriendelijkheid en
mededogen bevorderen.
• Leer positieve communicatietechnieken zoals in Dr. Edward de Bono’s
Programma ‘Six Thinking Hat’ of vergelijkbare hulpmiddelen.
Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
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We moedigen aan:
• Het onmiddellijk bijeenkomen van alle mensen in machtsposities om zich te
richten op de herziening en herschrijving van alle sociale en economische
handelsovereenkomsten. Dit houdt de herziening in van de
Onafhankelijkheidsverklaring van de VS en waarvan we aanbevelen dat deze
herschreven zal worden om een Internationale Wereldwijde Medeafhankelijkheidsverklaring te creëren. (zie ons herschreven voorbeeld van dit
document aan het eind van dit voorstel.)
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.

MADONNA FREQUENTIE PROJECT NO 9.
Het I.R.S. (Instigate, Record and Summarize) Programma Het officieel aanmoedigen, Registreren en Samenvatten van de
co-creatie van het paradijs door de mensheid met de intentie
om de hierboven beschreven projecten in 2012 met succes af te
ronden.
Door dit officieel vast te leggen handelen we als de stem van het sociale geweten,
hetgeen de traditionele rol van THE ELRAANIS Voice is voor de Internationale
M.A.P.S. Ambassadeurs, plus dat we het verloop van de geschiedenis vastleggen. De
streefdatum van 2012 als de afrondingsdatum voor deze projecten houdt ons
bovendien gemotiveerd en is ook gemakkelijk te halen als er genoeg van ons zich
afstemmen op het Kanaal van 'de Madonna Frequentie '.
Hoe kan een individu helpen?


Je kan dit ondersteunen door naar paradise@jasmuheen.com
gegevens te sturen over wie bewust het paradijs co-creëert en op
welke manier. Geef alsjeblieft details van hun projecten en
hoever ze gekomen zijn in hun poging om een positieve
verandering te creëren. Hun werk kan op elk gebied zijn gezondheid, milieu, politiek, opvoeding enz. De gegevens die je
stuurt moeten van opvoedkundige aard zijn, dus niet alleen als
reclame.
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o We zullen hiervan verslag doen in ons online tijdschrift THE
ELRAANIS Voice (TEV)*
o Als alternatief kan je de hiervoor genoemde gegevens ook rechtstreeks
op de M.A.P.S. Forums plaatsen op
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass forum.htm
o Je kunt je inschrijven om via jouw netwerken het gratis
kwartaalnummer van TEV te ontvangen en te verspreiden. Ga naar
www.jasmuheen.com/signup.htm
Je kan alles doen wat er in je macht ligt om te kunnen doen, om het persoonlijke en
mondiale paradijs te stimuleren door je af te stemmen op ‘De Madonna Frequentie’
m.b.v. Recept 2000>, want alles wat de wereld nu nodig heeft is meer Goddelijke
Liefde en Wijsheid.
*Data die onze verfijning tot een persoonlijk en wereldwijd paradijs ondersteunt zal
ook geplaatst worden op de CIA M.A.P.S. Ambassadors Forum en de laatste
nieuwtjes op www.jasmuheen.com/what.asp onder "Paradise - Current Status".
Ik .................................................(vul je naam in) beloof het bovenstaande project te
ondersteunen. Ik zal het volgende doen om het van succes te verzekeren:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ondertekend: ........................................
C.I.A. (Kosmische Internet Academie) Aanbevelingen: Ondersteuning
door de Overheid / Zakenwereld en Hulporganisaties:
We moedigen aan:
• De onmiddellijke ondersteuning door alle mensen in machtsposities van HET
PLANETAIRE VREDESPROGRAMMA en PROJECTEN van 'De Madonna
Frequentie'.
• Het zo spoedig mogelijk aanvaarden van RECEPT 2000> door alle scholen en
Het educatieve instellingen, zodat individuen d.m.v. het leren van positieve
levensvaardigheden gezond en gelukkig kunnen worden en blijven.
• De aanvaarding van bovengenoemde richtlijnen betreffende 'Hoe kan een
individu helpen', door al diegenen die in een positie verkeren van macht en
invloed. WEES een voorbeeld van een afgestemd leider – doe het eerst zelf,
vervolgens verandert de werkplek.
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DEEL IV

RECEPT 2000>
AANBEVOLEN LEVENSWIJZE
Wanneer wij beogen samen diepe en langdurige vrede onder ons te creëren, moeten
we wat aanpassingen in onze levenswijze aanbrengen, om bewust onze persoonlijke
biovelden af te stemmen op de oneindige liefde en mededogen van 'De Madonna
Frequentie'. Het onderstaande levensstijl programma van 8 punten zal ons ook
afstemmen op DOW kracht, ons eigen innerlijke veld, en onkreukbare netwerk van
Goddelijke Begeleiding en Intuïtief Weten. De paradijs-programmeercodes 1 tot 5
worden in detail beschreven in de handleiding 'Four Body Fitness; Biofields and
Bliss' Boek 1. De hieronder staande levenswijze is echter al voldoende om onze
wereld af te stemmen op vrede.
Voor de persoonlijke bioveldafstemming worden de volgende 8 punten aangeraden.
De kracht zit hem in de combinatie van deze oefeningen:
1. MEDITATIE; 2. GEBED; 3.PROGRAMMERING; 4. VEGETARISCH DIEET; 5.
LICHAAMSOEFENINGEN; 6. ONBAATZUCHTIGE DIENSTVERLENING; 7. TIJD IN
STILTE DOORBRENGEN IN DE NATUUR; 8. HET ZINGEN VAN MANTRA'S EN
DEVOTIONELE LIEDEREN.
1. Meditatie: Volgens een Oude Wijsheid is meditatie een hulpmiddel om onze
zintuigen naar binnen toe te richten om het leven op het innerlijke niveau te ervaren en
erdoor getransformeerd te worden. Meditatie op de energie die ons doet ademen bij
voorbeeld, overstelpt ons bio-systeem met de frequentie van Liefde en Wijsheid. We
bespreken de voordelen van meditatie in detail in de leerboeken van de Self
Empowerment Academy. Over het algemeen wordt aangeraden om twintig minuten in
de ochtend en twintig minuten in de avond met het gebruik van een mantra te
mediteren. Hiervan wordt gezegd dat het tien keer effectiever is dan veertig minuten
meditatie, één keer per dag. Het ontwikkelen van een bewustzijn van onze ademhaling
geeft ons het vermogen om te onthechten en de gehele dag in meditatie te zijn,
waardoor onze hersengolven op het Alpha-veld afgestemd blijven.
2. Gebed: Gebed is communicatie met je Goddelijke Essentie. Ideaal gezien is gebed
een dialoog, alsof je met je beste vriend aan het praten bent. De kracht van gebed is in
de Verenigde Staten wetenschappelijk bewezen, waar studies zijn gemaakt op een
intensive care afdeling van een ziekenhuis. Voor de helft van de patiënten op de
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intensive care werd gebeden, voor de andere helft niet. De patiënten wisten niet dat er
voor ze gebeden werd, maar de resultaten waren heel opmerkelijk. De helft waarvoor
gebeden werd had een dramatische vooruitgang van de gezondheid, vergeleken met
de andere helft waar niet voor gebeden werd. Interessant was dat verschillende
religieuze groepen werden gebruikt om de gebeden te doen – Christenen, Buddhisten,
Hindoes, Joden, enz. En allen hadden gelijkwaardige resultaten.
3. Programmering: De twee aspecten van programmering zijn deprogrammeren en
herprogrammeren. Wat het deprogrammeren betreft, is het belangrijk je systemen
waarin je gelooft te herzien. Maak in een dagboek een lijst met de volgende koppen:
Liefde, Gezondheid, Rijkdom, Passie en Doel, Relaties met Familie en Vrienden. Onder
iedere kop schrijf je je overtuigingen. Schrijf op wat je werkelijk voelt. Als het een
negatieve overtuiging is, schrijf het dan ook negatief op. Zodra je je overtuigingen
accuraat onder iedere kop hebt weergegeven, ga je terug en herschrijf je de negatieve
overtuigingen op een positieve manier, daar het universum geen negatieve
verklaringen herkent. Kijk dan nog eens naar je overtuigingen en vraag je af of deze je
tot een beperkt persoon maken of tot een persoon zonder beperkingen en als je
overtuigingen je beperken, overweeg dan ze te veranderen.
Wat betreft het herprogrammeren is het mogelijk een bioschild, een energetisch veld
om jezelf heen te creëren. Deze is opgeladen met je verlangens, heeft de mogelijkheid
als een selectief veld te opereren, betreffende de invloeden die worden toegelaten en
werkt ook als een neon teken naar het universum, dat de aanwezige krachten vertelt
wat jij, als een God in mensengedaante, verlangt. Bioschilden worden uitvoerig
besproken in Biofields and Bliss, boek 1 en 2.
Zie TOOL 11 www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE
Programmeercodes van het Paradijs.

voor

de

4. Vegetarisch Dieet: Dit is een noodzakelijke stap voor we, wat betreft fysieke
voeding, toegang kunnen krijgen tot het kanaal van Goddelijke Voeding. De
argumenten voor het houden van een vegetarisch dieet vallen hoofdzakelijk onder drie
categorieën.
a) Gezondheid. Er is genoeg onderzoek gedaan die de voordelen voor de
gezondheid bewijzen en het leerboek 'Ambassadors of Light – World
Health, World Hunger Project' onderzoekt uitvoerig de voordelen van
een vegetarisch dieet voor de gezondheid.
b) Gevoeligheid. Het aannemen van een vegetarisch dieet, maakt ons
gevoeliger voor het ervaren van de geschenken van de subtielere
energieën van de theta – deltagolven.
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c) Stabiliteit van de hulpbronnen. Op dit moment met 6 miljard mensen op
aarde is er genoeg voedsel om iedereen te kunnen voeden, als het op
correcte wijze gedistribueerd zou worden. Met een maximale
wereldpopulatie van 9 – 11 miljard mensen in het jaar 2050, zou er,
wanneer het voedsel tegen die tijd correct gedistribueerd wordt, nog
steeds niet voldoende voedsel zijn om dit aantal te voeden, tenzij de aarde
dan een vegetarische planeet is. De productie van vlees verbruikt 20 keer
zo veel grondstoffen dan de productie van granen.
5. Lichaamsoefeningen: Dit behoeft verder geen uitleg, maar we adviseren dat we
een oefenprogramma maken met oefeningen die we leuk vinden, zodat we ze
regelmatig doen. Training met gewichten of yoga worden ook aangeraden, daar het
spiermassa opbouwt en het mogelijk maakt meer liefde en wijsheid naar ons toe te
trekken, vast te houden en uit te stralen.
6. Onbaatzuchtige Dienstverlening: Besteed een tiende deel van je inkomen aan de
verzorging en scholing van de kinderen van onze wereld. Doe dagelijks iets aan
onbaatzuchtige dienstverlening, daar het ons afgestemd houdt op aspecten van
vriendelijkheid en mededogen van het veld van 'De Madonna Frequentie'.
7. Besteed tijd in stilte in de natuur : Het besteden van tijd in stilte in de natuur,
voedt onze ziel en leert ons de schoonheid van de schepping te waarderen en maakt
ons meer bewust van ons milieu.
8. Het zingen van Mantra's en Devotionele Liederen: Alle oorspronkelijke volken op
aarde gebruiken zang en mantra's of zingen devotionele liederen. De reden daarvan
is, dat het gebruik van devotionele liederen ons emotionele lichaam meer afstemt op
het Kanaal van 'De Madonna Frequentie'.
Veel mensen werken al met enige van de aanbevolen 8 punten in dit levensstijl
programma, doch de combinatie van alle 8 punten brengt gratie, synchroniciteit en de
magie in ons veld. De bovengenoemde 8 punten stemmen ons af op de kanalen van
gezondheid en geluk en geven ons iedere dag meer tijd, daar we minder slaap nodig
hebben en we emotioneel en mentaal beter functioneren. Volg het programma elke
dag, 21 dagen achter elkaar en op de 22ste dag heb je een nieuwe gewoonte
aangeleerd. Als je een dag mist, moet je natuurlijk opnieuw beginnen.

DE VOORDELEN VAN DEZE LEVENSWIJZE
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De dagelijkse beoefening van deze 8 punten zullen ons gezond en gelukkig maken
en ons van binnen en buiten in harmonie brengen; en zoals wij veranderen,
verandert ook onze omgeving. Door ons energetisch te verfijnen maken we ook ons
hoogste potentieel vrij en ervaren we wie we werkelijk zijn, het Zelf dat ons ademt
en ons leven geeft. Nu weten we hoe we de Goddelijke krachten die in ons
aanwezig zijn - onze DOW (God In Ons) - via onze levenswijze kunnen activeren.
Dan zou de volgende vraag kunnen zijn "Wat heb ik er verder aan?" Los van de
overweldigende vreugde en voldoening, zal de beoefening en masse van L.L.P.
•
•

•

•

•

•

•

Alle oorlog en geweld beëindigen en wereldvrede brengen, daar innerlijke vrede
uiterlijke vrede voortbrengt.
ziekte doen verdwijnen door actief te zijn als systeem voor preventieve
medicatie Daardoor zal het regeringen en belastingbetalers miljoenen uitsparen
op het gebied van traditionele en alternatieve gezondheidssystemen, daar L.L.P.
aan een ieder verhoogde gezondheid en vitaliteit zal geven, op alle niveaus.
Het grootste voordeel van de beoefening van L.L.P. is dat de behoeftes en
verlangens van de mensen op het diepste niveau worden bevredigd, zodat ze
van nature naar allen toe altruïstischer en zorgzamer worden en zo wereldwijde
harmonie bevorderen.
L.L.P. verbetert de communicatie met het Goddelijke Zelf als zijnde de perfecte
innerlijke leraar, die dan ieder persoon zal leiden om altijd op de perfecte plaats
te zijn, op de perfecte tijd, om de perfecte dingen te doen voor zichzelf en zijn
planeet.
L.L.P. activeert het viervijfde deel van de hersenen dat we gewoonlijk niet
gebruiken, waarin ons hogere verstand en ons hogere bewustzijn van de natuur
huist.
L.L.P.is de levenswijze die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot het
kanaal van Goddelijke Voeding. Deze keuze bespaart ons veel geld, geeft ons
veel meer tijd en geeft op de lange duur grote voordelen voor onze globale
economie en milieu.
L.L.P. brengt de beoefenaar voorbij zijn ego, trots, hebzucht, materialisme,
machtspelletjes en de lagere natuur van de lagere geest. Hoewel de mensheid
gebrek mag hebben aan discipline of zelfs aan de vaardigheden van een
hoogontwikkelde ingewijde, heeft iedereen DOW-kracht die door de wil
vrijgemaakt kan worden. De beoefening van L.L.P. maakt deze kracht effectiever
vrij dan we ons voor kunnen stellen. De oprechte beoefening van L.L.P. zal ons
in een zodanige staat van bevrediging brengen, dat we vrij zijn van alle
verlangens. Ook zullen we meer onthecht, onderscheidend, onfeilbaar en
vervuld van liefde zijn.
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Het Planetair Vredesprogramma van ‘De
Madonna Frequentie’ werd door Jasmuheen
uit naam van de internationale M.A.P.S.
Ambassadeurs gepresenteerd en ondersteunt
het OPHOP Project

One People in Harmony
on One Planet
Eén Volk in Harmonie op Eén Planeet

GLOBAAL PARADIJS - HUIDIGE
STATUS
Dankzij het verlangen en de aandacht door zo velen en zo lang op het co-creëren
van het Paradijs, wordt gezegd dat er nu op het etherische vlak een nieuwe aarde
bestaat. Dit is een aarde van vrede en van paradijselijkheid waar alle grondrechten van
de mensheid gehonoreerd worden en waar iedereen gelukkig en vervuld is.
Bioveld Technici hebben een cocon van goddelijke liefde, goddelijke wijsheid en
goddelijke kracht rond de aarde gesponnen. We hebben het tevens ingeprent met wat
we PARADIJS CODES noemen, plus specifieke DOW opdrachten, zodat het mogelijk is
dat iedereen die open staan voor een persoonlijk en een globaal paradijs, aangetrokken
wordt door deze zone.
Ten gevolge daarvan smelt de etherische aarde nu samen met de aarde zoals we
die kennen vandaag de dag. Het nieuwe netwerk beïnvloedt de morfogenetische
velden en hoe meer mensen zich toeleggen op vier-lichaams-fitness en DOW kracht
gebruiken en zich onberispelijk gedragen, hoe sneller de resultaten gezien zullen
worden. Hoe lang het samen creëren van een paradijs voor iedereen, gaat duren, hangt
van onszelf af.
Zoals een Indiase Meester eens zei:
als we DE DAG BEGINNEN MET LIEFDE, DE DAG VULLEN MET LIEFDE en
DE DAG EINDIGEN MET LIEFDE, zullen we allen geweldige dagen hebben!
POSITIEVE BERICHTEN UIT DE WERELD
Hoewel we erkennen dat er vele gebieden in onze wereld zijn die behoefte hebben aan
verbetering, betwist het boek "De sceptische milieuactivist: Opmeten van de Werkelijke
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Staat van de Wereld" door de Deense Professor in de Statistiek, Björn Longborg, vele
van onze negatieve waarnemingen betreffende wat er aan het gebeuren is op Gaia.
Hoewel sommige mensen niet akkoord gaan met Lonborgs visie, wordt zijn onderzoek als
buitengewoon hoogleraar statistiek aan de Universiteit van Aarhus toch stevig ondersteund.
Lees verder voor het goede nieuws!!!
WERELDHONGER
Niet eerder voorgekomen noodmaatregelen werden vergezeld met het vergroten van
het bewustzijn met betrekking tot de onderliggende oorzaken van honger in de wereld.
Dit betekent dat het percentage van ondervoede mensen in derde wereldlanden sinds
1960 gedaald is van 35% naar 18% en hun levensverwachting is deze laatste eeuw
verdubbeld van 31 naar 65. Ook eten zij nu 38% meer dan wat zij deden in de zestiger
jaren. In veel landen wordt door individuen pionierswerk verricht op het radicale idee
(in de Westerse cultuur) van leven op licht en het gevoed worden door prana. Dit idee
heeft wereldwijde vertakkingen die een goede mogelijkheid scheppen tot het oplossen
van het wereld voedselprobleem. Moeite die wereldwijd is gedaan om iedereen van
drinkwater te voorzien heeft honderden miljoenen mensen geholpen in de
ontwikkelingslanden en Bioveld Technici zijn aan het experimenteren met het
herprogrammeren van het bewustzijn van water, om vervuild water te transformeren.
(Lees het onderzoek van Dr. Masuro Emoto - Berichten van het Water)
GLOBALE GEZONDHEID en LANGLEVENDHEID
Ander GOED NIEUWS is dat mensen langer leven, gezonder eten, positiever denken,
lichaamsoefeningen doen, en zelfs met meer mededogen handelen. Sinds 9-11 hebben
velen de behoefte van meer nut te zijn. Onderzoek in de V.S. laat zien dat mensen die
positief denken 20% langer leven dan diegenen die constant op het negatieve gericht
zijn. Het laat ook zien dat mentale en emotionele stress, fysieke ziektes veroorzaken.
Ander onderzoek laat zien dat als we onze calorie-inname met 50% verminderen, we
onze levensduur met 30% verlengen. Hoe minder we eten en hoe gezonder, hoe minder
ons lichaam hoeft te werken en hoe minder ziektes we krijgen.
Het programma
"DOW, PERFECTE GEZONDHEID, PERFECTE BALANS, PERFECT GEWICHT,
PERFECT IMAGO, NU."
is een uitzonderlijk potente mantra voor diegenen die in DOW KRACHT geloven.
Bovengenoemde oefening moet gezegd worden met de aandacht op en de intentie dat God al
krachtig, al wetend, al liefhebbend en alomtegenwoordig en ook in jou aanwezig is; en dat
wetende als een God in mensengedaante, moet het lichaam jou gehoorzamen.
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ONS GELOOF en SPIRITUELE FITHEID
Statistieken laten zien dat:
• 36% van de Amerikanen zeggen dat God met hen gesproken heeft.
• 86% van de mensen wereldwijd geloven in engelen.
• 70% geloven in een leven na de dood of het feit dat energie nooit gecreëerd ,
noch vernietigd kan worden, dat het simpelweg van vorm verandert, dat ons
lichaam een energiesysteem is.
• 43% van de Amerikanen bezoeken regelmatig religieuze diensten.
• 99% van de mensen in Brazilië zeggen dat ze in een hogere macht geloven en
• mensen in India zeggen dat zonder hun geloof en Goddelijke connectie, hun
land niet zou overleven.
HET MILLIEU :
•

•

•
•

•
•

De milieubeweging is wereldwijd gegroeid, d.w.z. dat individuen en regeringen
het concept van duurzaamheid erkennen. Met het inzicht van Gaia als een
levende planeet, ontwaken velen op een nieuw niveau van respect en liefde voor
ons aardse thuis.
Er is een enorme toename in activiteit en bezorgdheid van individuele burgers,
als consumenten, als stemgerechtigden, als campagnevoerders, als verzorgers
van de aarde.
Nieuwe politieke partijen worden gevormd met hun focus op eenheid en
duurzaamheid.
We maken grote vorderingen in het efficiënter gebruiken van energie en de
familie der naties was samengekomen om CFK's, in een niet te evenaren show
van wereldwijde coöperatie, uit te bannen. Er wordt geschat dat, nu we gestopt
zijn met de productie van CFK's, de ozonlaag zich over 50 jaar weer hersteld zal
hebben.
We hebben een baanbrekende overeenkomst gesloten om het maagdelijke milieu
van Antarctica voor exploitatie te behoeden, en
We hebben internationale overeenkomsten gesloten om door te gaan met het
behouden van biodiversiteit.

Wat zegt Lonborg nog meer over Luchtvervuiling?
• Gegevens laten zien dat concentraties van Zwaveldioxide in de Verenigde Staten
met 80% is verminderd sinds 1962.
• Koolmonoxide is met 75% gedaald sinds 1970
• Stikstof oxide is verminderd met 38% sinds 1975, en
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•

Het ozon niveau bij de grond is verminderd met 30% sinds 1977. Deze trends
laten zich ook zien in andere ontwikkelde landen.

En, hoe zit het met onze bossen? Worden ze geruïneerd?
• Een recent onderzoek van de FAO van de Verenigde Naties heeft aangetoond
dat de bosbedekking met een minuscule 0,44% is afgenomen sinds 1961.
• Het Wereld Natuurfonds stelt dat twee/derde van de bossen op aarde
verdwenen zijn sinds de ontwikkeling van de agricultuur, maar in werkelijkheid
bezit de wereld nog steeds 80% van haar bossen.
• Hoe zit het met de ontginning van het Braziliaanse Regenwoud? 86% is nog
ongekapt en het tempo van ontginning is gedaald.
Ten aanzien van de diversiteit van soorten, zijn de negatieve berichten in dit opzicht
erg dramatisch. Doch de beste berichten geven aan dat, als er niets gedaan wordt 0,7%
van de soorten verloren zouden kunnen gaan in de komende 50 jaar. Dit is dramatisch
anders dan meestal aangehaalde cijfers. Het wereldwijd aannemen van een vegetarisch
dieet en het concept van 'dieren als onze vrienden, niet als ons voedsel', is een prachtige
stap vooruit. Zoals Gandhi eens zei, je kunt veel over een land zeggen door de manier
waarop het met zijn dieren omgaat.
En hoe zit het met de opwarming van de aarde? De geschatte kosten voor de
aanpassing aan het opwarmen van de aarde, zou over de volgende eeuw 5 biljoen
dollar bedragen, maar door vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen,
zoals in het Kyoto Verdrag is overeengekomen zullen de kosten over de zelfde periode
tussen de 100 en de 200 miljard dollar bedragen.
Continue aandacht, wijze besluiten, bewust zijn van het creëren van systemen die ten
goede komen aan onze mensheid op onze planeet, holistische onderwijsprogramma's
die fysieke, emotionele, mentale, en spirituele fitheid creëren, doorgaande economische
groei .... al deze factoren betekenen dat we doorgaan met een positieve ontwikkeling.
MILITAIRE MACHT
Het beste nieuws van de afgelopen tijd was het einde van de koude oorlog, onverwacht
en inspirerend en de toegenomen bezorgdheid in de wereld over democratie,
globalisering en vrede. Wereldwijde militaire uitgaven bereikten een recordhoogte van
1000 miljard dollar per jaar, maar het hoogtepunt is gepasseerd en we leven nu in een
wereld waar minder angst is voor conflicten met kernwapens en met een record aantal
landen die een
liberale democratie hebben. Het bewijs van eenheid werd
gedemonstreerd toen tegen de nucleaire testen van de Fransen in de Pacific werd
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geprotesteerd; en meer recent in China, met de hulp die aan Kosovo gegeven werd. Al
deze veranderingen hebben laten zien dat er een ontstellende revolutie in de menselijke
waarneming mogelijk is en zich heden aan het ontvouwen is! Hoewel we nog steeds
wereldwijd 900 miljard dollar aan de productie van wapentuig spenderen, is het
GOEDE NIEUWS dat we slechts 100 miljard dollar nodig hebben om de armoede uit de
derde wereld te bannen en 350 miljard dollar om alle schulden van de derde wereld af
te lossen. Dus onze opgave is niet zo zwaar – het betekent alleen dat we flexibeler met
onze hulpbronnen omgaan en nood boven hebzucht plaatsen.
HEROPVOEDING
Het lijkt erop dat er een grote noodzaak is de huidige trend van holistische
heropvoeding voort te zetten, zodat de hulpbronnen gelijkwaardiger verdeeld kunnen
worden. Chaos op onze planeet wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan goederen
of diensten of zelfs de gelijkwaardige distributie daarvan. Chaos onder de mensheid
heerst door een gebrek aan een gemeenschappelijk doel om de diversiteit binnen alle
culturen en samenlevingen te verenigen en ook door een gebrek aan respect voor die
diversiteit.
De chaos die we waarnemen op wereldwijde schaal komt eenvoudig door:
• Het gebrek aan achting en tolerantie tussen rassen en culturen;
• Het gebrek aan duidelijkheid op persoonlijk en globaal niveau; gebrek aan
inzicht dat we één volk zijn die één planeet delen;
• Het gebrek aan een zin en drijfveer in ons persoonlijke bestaan;
• Het gebrek aan bewustzijn van het waarom we hier werkelijk zijn en wat we als
soort kunnen bereiken en
• Het gebrek aan kennis betreffende de hogere natuur van ons wezen en van de
universele wet die regeert over de krachten van de schepping.
Afgezien van dit alles en het feit dat onze sociale, opvoedkundige, economische en
politieke systemen nog steeds verdere verfijning behoeven, is al het bovenstaande
geweldig nieuws!!!
Zoals Aldous Huxley de engelse schrijver eens zei: "Ervaring is niet wat iemand
overkomt. Het is wat iemand doet met wat hem overkomt."
De Self Empowerment Academy's uitnodiging is: "Wees een dusdanig mens en leid een
zodanig leven, dat als ieder mens was zoals jij en ieder leven zoals het jouwe, deze
aarde Gods Paradijs zou zijn." Philip Brooks, geestelijke in de V.S.
De menselijke soort heeft een groot arsenaal aan hulpmiddelen die toegepast kunnen
worden om onze persoonlijke en globale velden weer af te stemmen op het Paradijs.
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Ons verlangen, onze fantasie, onze dromen en heldere inzichten, onze gedachten, onze
woorden, onze acties: dit alles verandert het Dimensionale Bioveld in enige mate. Het
gebruik van specifieke programma's om het fysieke, emotionele, mentale en spirituele
veld te verfijnen, zal een positieve vooruitgang voor iedereen betekenen. 11
hulpmiddelen voor herprogrammering zijn te vinden in de HOE (HOW) sectie van
http://www.jasmuheen.com/how.asp
Deze hulpmiddelen zijn gebaseerd op een Oude Wijsheid en maken gebruik van
specifieke DOW commando's PLUS onze ADEMHALING; CREATIEVE
VISUALISATIES
die
gebruik
maken
van
LICHTTECHNIEKEN;
en
GELUIDSHULPMIDDELEN, zoals chanten en mantra's en devotionele muziek. Deze 3
samen stimuleren grote veranderingen in onze velden en geven ons toegang tot een
veelheid van kanalen binnen het Dimensionale Bioveld. Maar het belangrijkste is dat
het bovenstaande toegang verleent tot DOW KRACHT. Het al-wetende, alliefhebbende, al-kkrachtige essentie dat in alles en overal aanwezig is.

Nieuwe Millennium Richtlijnen voor
Vrede
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Onthoud dat het universum jou ziet als een God, dus wees duidelijk in datgene
waar je om vraagt en waar je van droomt. Geef heldere instructies aan het
universum.
Handel alsof je een Meester bent en neem verantwoordelijkheid voor alles wat je
creëert.
Concentreer je op de kwaliteit van de verstrekte informatie, niet op de uiterlijke
structuren.
Je hoeft niet opnieuw het 'wiel uit te vinden', gebruik de gaven en talenten van
elkaar om samen te werken en een krachtig geheel te vormen.
Open jezelf voor samenwerking niet voor concurrentie, daar concurrentie
scheiding aanmoedigt.
Onderzoek alle begeleiding met de stem van vreugde binnen de respons van het
hart.
Onthoud het principe van 'vraag en ontvang'.
Aanvaard de uitnodiging van de Innerlijke Leraar om lessen te volgen – op de
innerlijke niveaus d.m.v. meditatie en stille contemplatie – en ontdek wie je
werkelijk bent.
Wees onbegrensd in je denken – hoogwaardig denken brengt een hoogwaardig
leven.
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Laat je fantasie de vrije loop – onthoud dat je fantasie een cadeau van God is om
ons te verbinden met het rijk van de geest.
Wees helder in je visie betreffende de toekomst van de aarde en deel deze
vrijelijk met diegenen die er om vragen; houd de visie voor ogen van een
vredige en voorspoedige wereld waar iedereen gezond en gelukkig is.
Dit is een groepsonderneming, dus iedereen moet zichzelf als vrijwilliger
aandienen, slechts gemotiveerd door de vreugde in ons hart en de herkenning
dat we een gemeenschappelijke visie delen.
Schenk je aandacht aan allen die zich aandienen om je te helpen bij de fysieke
manifestatie van jou visie, want allen hebben een rol te spelen, een geschenk te
brengen.
Wees bewust van de kracht van taal en gebruik woorden die iets losmaken.
Bedien je van positief taalgebruik als voorbeeld in je streven naar eenheid.
Doe wat je zegt – wees een levend voorbeeld van een gezond, gelukkig individu.
Deel vrijelijk informatie, tijd en overvloed met anderen.
Onthoud, er is geen eigendomsrecht op de Universele Geest
Wees vloeiend en flexibel – groei naar vernieuwing en WEES in ieder moment.
Stem je af, ontspan en laat het ontkiemen!

De Lancering van het
Planetair Vredesprogramma:
‘De Madonna Frequentie’
‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma werd gelanceerd op de 4de
Internationale M.A.P.S. Ambassadeurs Bijeenkomst in Thailand, op 14 – 21
november, 2002, welke tevens onze eerste wereldwijde conferentie voor vrede was.
Deze Bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk en alle landen waren door ons
uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan dit vredesactie programma.
‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma werd gepresenteerd tijdens
Jasmuheens bezoek in november – december 2002 aan het PSI Congres in Bazel,
Zwitserland en het HADO Symposium in Augsburg, Duitsland.
‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesprogramma werd ook gedeeld tijdens
Jasmuheens' Wereldtour en bij haar Dimensional Biofield Technicians Tuning
Retreats in Italië, België, Duitsland en Noorwegen en tijdens haar weekend
seminaries in Parijs, Frankrijk; Zurich, Zwitserland; Barcelona, Spanje; Baden Baden
in Duitsland en St. Petersburg, Rusland and later in Wenen, Oostenrijk.
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Ga naar www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1 en
www.jasmuheen.com/where.asp#travel
Jasmuheen schrijft:
“Het ontvangen van het Planetair Vredesprogramma ‘De Madonna Frequentie’
gebeurde na 33 jaar van persoonlijke fijnafstemming.
Ik bied dit levenswerk vrijelijk aan, aan een behoeftige wereld.”

ONKREUKBARE NETWERKEN
Om diepe en duurzame vrede op onze planeet te verkrijgen hebben we toegang
nodig tot en moeten we geleid worden door Onkreukbare Netwerken, die
opereren voorbijgaand aan ego, hebzucht en persoonlijke agenda's.
Vredesambassadeurs hebben twee van zulke netwerken – De C.N.N. en het
Innerlijke Net. We hebben ook het Internet, dat ons hulpmiddel is voor snelle en
makkelijke en ongecensureerde massacommunicatie.
a) C.N.N. (the Cosmic Nirvana Network) het Kosmische Nirvana Netwerk Al
eerder besproken in dit boekje: C.N.N. het netwerk voor GODDELIJKE
COMMUNICATIE EN OPENBARING. Het is het netwerk op het innerlijke
niveau, gebruikt door diegenen die communiceren via de taal van licht.
Ondersteund door ‘De Madonna Frequentie’, is het Kosmische Nirvana
Netwerk een bron van liefde en wijsheid en als zodanig onkreukbaar. Het is het
enige nieuwsnetwerk dat continu positieve begeleiding verzorgt.
b) Het Innerlijke Net: Het innerlijke net is het communicatienetwerk van
M.A.P.S. Ambassadeurs op het gebied van het innerlijke veld waar alle
communicatie op telepathisch niveau geschiedt, van DOW tot DOW, of met de
Heiligen.
Om toegang te krijgen tot C.N.N. en Het Innerlijke Net is het noodzakelijk dat
we ons 6de zintuig van intuïtie en ons 7de zintuig van weten geactiveerd
hebben. De stimulatie van onze hypofyse en onze epifyse (pijnappelklier)
bewerkstelligt dit op een natuurlijke manier en vergroot onze helderziende en
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helderhorende en heldervoelende kwaliteiten. Deze klieren
automatisch gestemd door de beoefening van RECEPT 2000>.

worden

c) Het Internet: Zowel de M.A.P.S. als de VREDESambassadeurs worden op de
hoogte gehouden door de C.I.A. en het gratis online tijdschrift The ELRAANIS
Voice – TEV, welke beiden het 'Planetair vredesprogramma van de Madonna
Frequentie' ondersteunen. De Forums van de M.A.P.S. Ambassadeurs zijn ook een
hulpmiddel voor het uitwisselen van positieve data.
De C.I.A. - Cosmic Internet Academy: www.selfempowermentacademy.com.au
The ELRAANIS Voice www.jasmuheen.com/signup.htm
M.A.P.S. Ambassadeurs Forums zijn te vinden op www.jasmuheen.com en de C.I.A.

De M.A.P.S. Wereldwijde
Declaratie van Mede-Afhankelijkheid
"De grootste cadeaus die je je kinderen kan geven zijn de wortels van
verantwoordelijkheid en de vleugels van onafhankelijkheid". Denis Waitley
In overeenstemming met de richtlijnen van M.A.P.S. de Movement of an
Awakened Positive Society (Beweging van een Ontwaakte Positieve Samenleving)
en de Ambassadeurs van M.A.P.S. leggen we de volgende Wereldwijde Declaratie
van Mede-Afhankelijkheid voor, welke een aangepaste versie van de huidige
Onafhankelijkheidsverklaring is.
Wanneer in de loop der menselijke gebeurtenissen, het noodzakelijk wordt
voor individuen hun bestaande sociale, educatieve, economische, politieke en
spirituele structuren die hiervoor op aarde bloeiden, te herzien en te verfijnen,
kunnen zij veronderstellen dat onder invloed van de aardse krachten de
onafhankelijke en gelijkwaardige basis die door de Wetten van de Natuur en de God
van de Natuur hen toegezegd is, een fatsoenlijk respect ten opzichte van de opinies
van de mensheid vereist dat zij hun verlangen naar een nieuwe staat van zijn en een
coöperatieve levenswijze voor de mensheid op aarde, openlijk kenbaar kunnen
maken. *
* Bovenstaande zin is afgeleid van de originele tekst van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Volgens Jasmuheen
is deze tekst minstens zo ingewikkeld als haar versie van deze verklaring. Voor de puzzelaars heb ik Jasmuheens originele
tekst hieronder vermeld:
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When in the course of human events, it becomes necessary for individuals to revise and refine the existing
social, educational, economic, political and spiritual structures which have previously flourished on earth, and
to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of
Nature's God entitles them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should openly declare
their desire for a new state of being and co-operative lifestyle for humankind on Earth. (Noot v.d. vertaler)

Wij, de M.A.P.S. medewerkers verklaren nu het volgende en beschouwen deze
waarheden als vanzelfsprekend:
•

•
•
•

Dat de hele mensheid in essentie gelijk geschapen is. Allen hebben gelijke
rechten om hun ware menselijke potentieel te onderzoeken. Dit potentieel is
de kennis en ervaring van hun Schepper en van henzelf als spirituele wezens
die een menselijke ervaring hebben.
Dat al het leven op aarde geschonken is door haar Schepper met zekere
onvervreemdbare Rechten.
Dat ongeacht ras, religie, geslacht, leeftijd of cultuur, alle mensen een niet te
ontkennen Recht op Leven, Vrijheid en het verkrijgen van Geluk hebben.
Als zodanig omvat hun rechten een fatsoenlijke levensstandaard die inhoudt:
afdoend onderdak, gezonde voeding, holistisch onderwijs, vrijheid van
meningsuiting, vrij zijn van onderdrukking, vrijheid van keuze betreffende
spirituele uitoefening en tevens het recht om volledig van de Universele
Wetten op de hoogte te zijn.

Betreffende Overheidsinstellingen - M.A.P.S. Ambassadeurs verklaren:
• Dat, om deze basale mensenrechten te verzekeren, Regerings – en
Onderwijsinstellingen onder de mensheid worden geplaatst, die hun directe
macht verkrijgen door de toestemming van degenen die geregeerd worden.
Aldus moedigen we alle individuen aan om hun recht op te nemen om actief
hun stem uit te brengen om diegenen te ondersteunen die op de gebieden van
Regering en Onderwijs het beste deze Rechten kunnen verzorgen.
• Dat wanneer een Overheids - of Onderwijsinstelling nalatig wordt, of niet
capabel is om aan zijn plicht te voldoen, het het Recht van het Volk is deze te
veranderen of af te zetten en nieuwe Instituten te creëren, waarbij de
fundering op dusdanige principes berust en de macht op dusdanige wijze
georganiseerd wordt dat het hen de meest waarschijnlijke wijze lijkt om hun
Veiligheid en Geluk te waarborgen.
• Voorzichtigheid gebiedt er voor te zorgen dat lang zittende regeringen niet
om lichte en vergankelijke redenen veranderd dienen te worden.
• We verwachten dat de mensen die de personen kiezen die hen
vertegenwoordigen in Instituties voor zorg en dienstverlening:
a) Actief zijn in dienstverlening aan hun naaste omgeving
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b) Dat voorafgaand aan serieuze betrokkenheid in de gemeenschap, ieder
persoon leert hoe het Universele Recht* te gebruiken en leert voor
zichzelf een goede gezondheid, rijkdom en verantwoordelijkheid voor zijn
eigen geluk te creëren.
Betreffende Sociale aangelegenheden, verzekeren M.A.P.S. Ambassadeurs dat
alle individuen tevens het recht hebben om:
• Toegang te krijgen tot informatie over Universeel Recht* zodat zij de hoogste
kracht van Goddelijke Alchemie kunnen beginnen te begrijpen en aldus door
het bewust dag na dag toepassen van deze Wetten zij hun ware menselijke
potentieel kunnen ervaren.
• Aangemoedigd en geïnspireerd te worden om een individueel model van de
werkelijkheid te creëren, zodat hun hart is toegestaan te zingen en tevens AL
het leven op aarde te eren op een manier die een globale coöperatieve
leefgemeenschap creëert en geen scheiding.
• Een efficiënte en effectieve globale gemeenschap te worden, vrij van openlijke
–of heimelijke– manipulatie van media, regeringen, en welke onrechtvaardige
economisch gedreven krachten dan ook.
• Zich veilig genoeg te voelen in hun land en leefomgeving om geen wapens te
hoeven voeren – M.A.P.S. moedigt globale ontwapening aan.
• Schone lucht in te ademen en schoon water te drinken en dat daarvoor alle
patenten en middelen die persoonlijke gezondheid en de gezondheid van het
milieu bevorderen, erkend en gratis verdeeld moeten worden.
• De M.A.P.S. ambassadeurs verzekeren tevens dat duurzame wereldvrede en
harmonie, effectieve regeringen, wereldwijde coöperatie en duurzame
ontwikkeling, automatisch de mensheid zal toekomen wanneer zij de kracht
van de Schepper, die in hen huist, begrijpt. Vandaar dat we de actieve
promotie en educatie van Zelf-Kennis aanmoedigen, hetgeen de persoonlijk
ervaren kennis van Het Goddelijke In Onszelf is, die sommigen God of
DOW-kracht noemen.
~ einde van de declaratie ~
* Universele Wetten worden uitgebreid behandeld in het Biofields and Bliss Book 2.
De belangrijkste 2 wetten die we moeten begrijpen om samen vrede te creëren
zijn:
1) De Wet van Eenheid die zegt dat alles onderdeel is van één levend organisme
–dus zijn we als cellen in een fysiek bio-systeem van een Opperste
Intelligentie– en dat alles daarom met elkaar verbonden is en dat wat één doet
het geheel beïnvloedt.
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2) De Wet van Resonantie, waar alles wordt aangetrokken of afgestoten door
eensgezinde resonantie en circuleren van Biofeedback. Deze Wet zegt 'wat we
geven komt weer bij ons terug'.
Sinds 1997 hebben Jasmuheen en de Self Empowerment Academy 6 wereld
tourneeën ondernomen m.b.v. de ondersteuning van hun toegewijde netwerken over
de hele wereld. Iedere tour ging voort op het thema van het voorafgaande jaar en
omvatte onderwerpen als Goddelijke Voeding (1997); Feilloos Meesterschap (1998);
De Blauwdruk voor het Paradijs (1999); Dansen met het Goddelijke (2000); Cocreëren van het Paradijs : RECEPT 2000> (2001); Goddelijke Uitstraling : Eenheid
2002 met haar Perfecte Afstemming en Perfecte Actieprogramma en eind 2002
ontving en lanceerde Jasmuheen het PLANETAIR VREDESPROGRAMMA van 'de
Madonna Frequentie'.

M.A.P.S. VISIES en AGENDA'S
M.A.P.S. - a Movement of an Awakened Positive Society (Beweging van een
Ontwaakte Positieve Samenleving), is er op gericht alle Persoonlijke, Sociale en
Planetaire Biovelden te harmoniseren., M.A.P.S. Ambassadeurs handelen als de stem
van sociaal bewustzijn en moedigen zelfmeesterschap, effectieve zelfregering en
synergetische samenwerking aan op microkosmische en macrokosmische schaal.
Veel leden van M.A.P.S. die zich afstemmen op onkreukbare netwerken
moedigen een universeel voorbeeld van vrede aan, waarin we ons verenigen om alle
oorlog, geweld, honger, armoede, sociale onrechtvaardigheid op aarde te elimineren.
In positieve terminologie betekent dit het co-creëren van gezondheid en geluk en
vrede en welvarendheid voor iedereen.
Dit is geen utopische droom. Dit kan realiteit zijn als we onze hulpbronnen
herdistribueren, prioriteit stellen aan onze doelen en in vereniging samenwerken aan
een gemeenschappelijk doel. Onze hulpmiddelen zijn onze verlangens, onze harten
en ons verstand en RECEPT 2000>. We leven in een intelligent universum dat alles
wat we wensen te creëren ondersteunt. Het meest overheersende aandachtsgebied
dat we als collectieve soort hebben domineert het Bioveld. Aangezien we weten hoe
de Dimensionale Biovelden opnieuw afgestemd kunnen worden om nieuwe
voorbeelden in het spel te brengen, moeten we allemaal duidelijk zijn in wat we
willen en de aanbevelingen in dit programma aannemen.

62

‘The Madonna Frequency’: Planetary Peace Program: Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global
Paradise
__________________________________________________________

En dus verbind ik me met de Kinderen van Oz, die zeggen:
Wij willen de volwassenen van de wereld één ding vragen:
Als je een ambassadeur van Liefde bent, hoe zou je handelen?
Begin.
Handelen met mededogen en liefde en wijsheid is nu onze uitdaging.
Mijn taak bij de S.E.A. en de C.I.A., is om genoeg hulpmiddelen en data van
goede kwaliteit te ontwikkelen zodat ‘De Madonna Frequentie’ iedereen kan
bereiken en zodat haar projecten met groot succes volbracht kunnen worden.
Namaste - Jasmuheen

CO-CREËREN van het PARADIJS en VREDE
Als je op de hoogte gehouden wilt worden van toevoegingen of
veranderingen aan het Planetair Vredesprogramma, laat dan
je e-mail adres achter bij
www.jasmuheen.com/peaceprojects
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/peace.asp
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/worldwatch.asp

Meer informatie over M.A.P.S. en Jasmuheen kunnen
gevonden worden bij
www.selfempowermentacademy.com.au
en
www.jasmuheen.com
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