Gratis Films (Engels en soms met Engelse ondertitels). Enkele films zijn in de handel verkrijgbaar met Nederlandse ondertitels.
Eind september 2017 waren alle onderstaande links werkzaam. Zoek de titel opnieuw in YouTube als de link niet meer linkt.
1.

The Secret. gaat over hoe onze gedachten allesbepalend zijn (ook op Netflix te zien).
https://www.youtube.com/watch?v=Bb4SB2rCbGs

2.

Zeitgeist. gaat over de besturende krachten in de wereld en haar geschiedenis.
https://www.youtube.com/watch?v=pTbIu8Zeqp0

3.

Instinct. Anthony Hopkins. eigenzinnige speelfilm met spirituele ondertoon:
https://www.youtube.com/watch?v=MyIbITwFZws

4.

What the Bleep do we know, deel 1 (Engels NL-ondertiteld), mens en kwantumfysica:
https://www.youtube.com/watch?v=dr51w9892hI

5.

What the Bleep do we know down the rabbit hole, deel 2. als boven:
https://www.youtube.com/watch?v=p9tBE1ILP28

6.

Human History. Een andere visie over de ontstaansgeschiedenis van de mens:
https://www.youtube.com/watch?v=swe3EOKCbFI

7.

Gesprekken met God / Conversations with God. Waargebeurde levenslessen van Neil Donald Walsh:
https://www.youtube.com/watch?v=Te5VU9zf5Gk

8.

De Celestijnse Belofte. mooie spirituele film (ook op Netflix).
https://www.youtube.com/watch?v=aQfoSKFqhjc

Informatie over een andere visie op de mens en haar natuurwetten:
9.

Teal Swan. ze heeft een hele serie vertellingen over de spirituele aard van de mens:
https://www.youtube.com/watch?v=fl6FSlFhaSg

10. Jean-Pierre Garnier-Malet (Frans en Engels). De Wet van manifestatie, het ontvouwen van de tijd (alpha en omega):
https://www.youtube.com/watch?v=Nr0yiLlwqbE
http://www.dedoublement.com/en/
11. Simon Anholt, zijn onderzoeksresultaten naar goedheid in de wereld.
https://youtu.be/1X7fZoDs9KU
12. Johan Oldenkamp en zijn eigen bibliotheek aan oerwaarheden en begrippen. Zeer interessante site.
www.pateo.nl
13. Hans Rosling. Zie zijn zeer verhelderende statistieken. Meerdere filmpjes.
https://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w&feature=youtu.be
Boeken:
14. De verloren lessen van Atlantis (Nederlands, Jon Peniel), De wetten van Atlantis en onze ware natuur:
https://www.bol.com/nl/p/de-verloren-lessen-van-atlantis/1001004005614624/?suggestionType=typedsearch
15. De biologie van de overtuiging (Nederlands, Bruce Lipton), hoe onze gedachten ons lichaam veranderen:
https://www.bol.com/nl/p/de-biologie-van-de-overtuiging/1001004004464050/
16. Jean-Pierre Garnier-Malet. het ontvouwen van de tijd en hoe gedachten alles manifesteren (ev. ook in Duits en Spaans):
https://www.amazon.de/Double-How-Does-Work/dp/8494016881/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1471294134&sr=814&keywords=jean+pierre+garnier+malet
Tip:
Onderzoek altijd je eigen waarheid. Ieder mens heeft een aangeboren gevoel voor juistheid. We hebben allemaal een
waarheidsfilter in ons systeem. Slaap er eens een nachtje over. Ga met een vraag of probleem naar bed en sta met het antwoord
of oplossing de volgende ochtend op. In andere woorden: "plaats je thema's in quarantaine".
Er is bijna niemand in deze wereld die nog zegt hoe het werkelijk is. Het geschreven en gesproken woord wordt bepaald door
persoonlijke belangen, industriële of zakelijke belangen, financiële afhankelijkheid, politiek, ego, aanzien, status, gezichtsverlies,
'wetenschappelijk bewezen', 'dat hebben wij met elkaar afgesproken', verplichtingen, vrijwillige chantage, consequenties,
gewoonten, cultuur, etc. etc.
Vraag je eens af wat je zou beslissen als er geen: financiële, relationele, familiaire, arbeidsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke,
religieuze consequenties bestonden. Zou je dan anders beslissen. Ben je bereid de consequenties van jouw zuivere beslissing te
aanvaarden. Een dergelijke beslissing komt uit het hart. Tip: Leef vanuit je hart xx.

