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Beste geïnteresseerde, Vrijwilliger, Donateur, Medestander,
Verklaring van Vrede ondertekenaar, ELC- en Bail-freehouder,

Het B of Joy initiatief krijgt steeds meer bekendheid

Steeds meer mensen hebben gehoord van de B of Joy. Dat merken we aan de
voortdurende instroom van nieuwe ELC-houders, medestanders en donateurs. In het
begin is het een kabbelend beekje, dat steeds sneller gaat stromen. We geven lezingen,
interviews en verspreiden de boodschap via social media om de beek te doen
aanzwellen tot een rivier. Als het zover is genereren we genoeg momentum en opent de
internetbank van, voor en door de mensen, waarbij we weer zelf ons geld gaan beheren.
Kijk hier waarom.
 
Als ontvanger van deze nieuwsbrief bent u onderdeel van deze manifestatie en levert u
een actieve bijdrage aan de verandering. Alleen zo, door een actieve bijdrage van ieder
van ons, kan werkelijke verandering plaatsvinden.

Bericht van Ronald Bernard: IMF kondigt einde van waardepapier aan
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Als ‘founding father’ van B of Joy volg ik (Ronald Bernard) de bewegingen van de 'oude'
machten waar ik vroeger voor werkte. Deze oude machten wensen nog steeds hun
'agenda' te vervullen, die weinig goeds voor ogen heeft als het gaat om het algemene
welzijn van de toekomstige wereldburger.
 
Centrale banken bekleden de 3e machtslaag in de oude financiële piramidale structuur
en zijn al jaren bezig met het inkopen van edelmetalen zoals goud. In tegenstelling tot
fiatgeld zoals dollars en euro’s wordt goud al vele duizenden jaren gezien als een echt
waarde- en betaalmiddel (geld).

Het International Monetary Fund (IMF) bekleedt de 2e machtslaag in de oude financiële
piramidale structuur. Op 10 april 2019 deelde het IMF op haar blog de aannames en
feiten over het Global Financial Stability Report wat dient als een soort van
vooraankondiging.

Ook al weten we niet HET moment en gebruikt het IMF sussende woorden, we staan
aan de vooravond van een RESET waarin veel waarde in ‘waardepapieren’ zonder
enige ECHTE dekking zal verdampen. En dit gaat niet alleen over overheids- en
bedrijfsobligaties, maar ook over uw ‘uit het niets’ gecreëerde (spaar)geld.

De reset zorgt ervoor dat de onaflosbare schuldenlasten die de oude machten via hun
dienaren hebben gecreëerd grotendeels kunnen worden afgeschreven. Anderzijds zal
deze macht zijn kapitaal behouden en geld verdienen aan de komende
koersbewegingen van edelmetalen die ze zelf zeer groots bezitten.

Een reset is een beproefd middel dat binnen een eindige schuldeneconomie uw waarde
en geld zoveel mogelijk overdraagt aan de oude machten. Deze macht kan dan gelijk de
totale controle op u verstevigen door de invoering van een ‘nieuw’ digitaal geldsysteem
dat ZONDER contant geld kan gaan werken. 

Jaren geleden hebben wij een ‘financiële ark van Noach’ ontwikkeld met de naam B of
Joy, als DE SLEUTEL om tot een nieuw financieel platform te komen dat ons allen en
het leven zelf zal dienen. Onze Bail-free houders en ELC houders weten waarover dit
gaat. U ook?

Ronald Bernard

Iets om over na te denken

We hebben allemaal uitdrukkingen gehoord als: 'Vanuit mijn standpunt ...' of 'Ga eens in
mijn schoenen staan …'. Dit zijn omschrijvingen van de betekenis van verdeelde en

http://2pmy3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HuWff08OaLTriOPkwN4VxiXe2S-g6PE7sLr1zp2JLPvpn5Fs1g7_5CIuugflzwyWJB5GB_Xinb28f8QPiaukR9nNSh528s5U4ANxh1b7fB0LYonbQvMj5Ge-t_hzR_xj95VqZ2TDqEcccmUJZ3WslzbuZBDi
http://2pmy3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4gi3CO9jwqxiSkLMjfE87XaVL8heuqVcMUAXdMcqHy307cQdRKqsVZtPJPy4noZ4e3kNE4t-Iqg9mxpVsPxgVfP2y22jXllSbFxNOLsyg02NdcnrO-qPhnXAbm4IcyxEQ53HcKZWQ1SIqSBYZte471-mLTPjxw
http://2pmy3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BeUaYtsi4N-oGlCtxbLfytMXg7A9zsetzr0aZ2OA4Qy66kc6GcTp5sMuBVFuzK0bHFJ8g0NmTHOW7wRnwWuJpdhs9WQFkGiEROB9BhEMozsFEYqrl9vRce2YHhDHOnKTvKN0Do4d4tvBsxhRH6yfgPt5vWzh
http://2pmy3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/djdcrllAV8Yf5rd6OE_BtsfMB6roHzrL__xGUqwt87aoawpRgSkaqli2h0NPWkTzZBrBqRinBFp5yG-POobrvsi8DOorrZZ4oMERfmNflnioF6jbPQKKIZmZmsSGaPK5wgoOWDsr8ymZkGxTMknk-LASAWow


verschillende gezichtspunten.
 
Iemands 'gezichtspunt' kan twee dingen betekenen: 1) Het kan betekenen zoals het
letterlijk bedoeld is - het punt van waaruit iemand dingen ziet. 2) Het kan de mening van
iemand betekenen. Iemands mening is gebaseerd op een combinatie van punt 1 en de
geprogrammeerde overtuigingen van die persoon. Mensen zien letterlijk ieder voor zich
de dingen vanuit een andere 'plaats', een ander punt. Zij bekijken de dingen vanuit hun
afgescheiden individuele 'plaats'. Er zijn net zoveel 'plaatsen' van waaruit iemand zal
kijken als er mensen zijn. Het probleem is dat het zien vanuit één 'plaats' het niet
mogelijk maakt om het 'hele plaatje' of een 'groter geheel' te zien.
 
Laten we aannemen dat er een klassieke auto op een parkeerterrein staat. De auto is
aan één kant zwaar beschadigd maar de andere kant ziet er nog als nieuw uit. Twee
mensen die over het parkeerterrein lopen, lopen elk langs een kant van de auto. Van de
ene persoon is het gezichtspunt vanuit de beschadigde kant, van de andere vanuit de
onbeschadigde kant. Terwijl ze voorbij lopen zien ze beiden de auto, vormen er zich een
oordeel over en zij vormen zich 'duidelijk' vaste overtuigingen over de conditie van de
auto. Door hun beperkte gezichtspunten hebben ze beiden totaal verschillende
overtuigingen over de auto. Beide persoonlijke overtuigingen zijn tegenovergesteld en
spreken elkaar tegen. Ze hebben beiden vanuit hun eigen gezichtspunt gelijk.
 
De symbolisch beschadigde auto laat op kleine schaal zien dat als je een gezichtspunt
hebt dat zo breed mogelijk is, ons dat in staat stelt de werkelijkheid beter waar te
nemen. Een breder gezichtspunt kan ons helpen om anderen beter te begrijpen, de
wereld beter te begrijpen en uiteindelijk het hele Universum om ons heen. Als ons
gezichtspunt breed genoeg is, helpt het ons om andere gezichtspunten beter te
begrijpen - dan kunnen we veel gemakkelijker communiceren - en een wisselwerking
hebben met anderen en zij kunnen gemakkelijker communiceren met ons.
 
Men kan niet voorkomen of verhinderen wat iemand wil communiceren met de
buitenwereld vanuit een zelfzuchtig programma of overtuiging. Het is aan ons eigen
onderscheidingsvermogen en gedegen onderzoek, bijvoorbeeld op internet of in boeken,
om uit te zoeken of iets waar is of niet.
 
Zolang wij ons er niet van bewust zijn dat we allemaal één in diversiteit zijn zal dit blijven
gebeuren. Zodra mensen door de illusie van afgescheidenheid kunnen gaan kijken, zal
dit gaan veranderen en staan we niet meer tegenover elkaar maar naast elkaar.
Zelfzuchtigheid is de wortel van alle problemen en kwaad dat op aarde bestaat.
 
(De bovenstaande tekst is ontleend aan het boek De Kinderen van de Wet van Een en
de Verloren Lessen van Atlantis door Jon Peniel)
 
Hoe je in een positieve energie kunt komen en blijven

We komen in een nieuwe fase van veranderingen op onze planeet. We hebben een
lange periode achter de rug van strijd, wijzen naar de ander, dingen afkeuren, oordelen
over de ander en jezelf, etc. Dit zijn ingeslepen patronen die we nu mogen gaan zien en
wellicht stoppen. De ondersteunende energie gaat nu over loslaten van de
afgescheidenheid, het afgescheiden gevoel. Dat kan soms moeilijk zijn in ons dagelijkse
leven, maar elke klein succesje is er één en brengt je meer.
 
Vier elk succes, want afgescheidenheid is een illusie programma om je zo te voelen.
Observeer je eigen gedrag, zonder daar een oordeel over te hebben dat je het allemaal



fout doet, nee dit is alleen een observatie met een mogelijke keuze: ga ik ermee door of
ga ik dit nu anders doen. Niets is fout, maak de verandering leuk voor jezelf, lach erom
en kies. Dit proces wordt in de komende tijd ondersteund, maak er gebruik van. En zie
wat er in je omgeving gebeurt als jij die keuze maakt. Veel plezier.
 
Wist u dat:
 

Er op 24 november 2019 een lezing gegeven wordt door Henk Louw namens de
United People Foundation bij ‘De Lezing’ in Heemstede genaamd: ‘De
Ontmoeting’? Klik hier voor meer info.
We er op deze dag naar uitzien om ook u als B of Joy ELC-houder, medestander,
vrijwilliger en donateur te ontmoeten?
Er op 9 en 10 november 2019 een Global Breakthrough Energy Conference 2019
wordt gehouden in Breukelen?
Alle interviews die B of Joy bestuurslid Foppe Seekles heeft gegeven nu online
staan?
Er gewerkt wordt aan een vliegtuig dat bijna geheel gebouwd is uit hennep, en
vliegt op brandstof die eveneens gewonnen wordt uit hennep?
Er ook mobiele telefoons vanaf 2G – 4G ontwikkeld worden van hennep?

 
Gezocht: vertaler Nederlands - Spaans

We zijn op zoek naar een vertaler/vertaalster Nederlands - Spaans en Spaans -
Nederlands. Ben jij ervaren in het Spaans en Nederlands, heb je een gedegen
talenkennis en ben je een goede schrijver, stuur dan een e-mail met je CV aan:
info(at)unitedpeople-foundation.org.

Gezocht: vertaler Nederlands - Portugees / Engels - Portugees

We zijn op zoek naar een vertaler/vertaalster Nederlands - Portugees en/of Engels -
Portugees. Ben jij ervaren in het Portugees, Engels en of Nederlands, heb je een
gedegen talenkennis en ben je een goede schrijver, stuur dan een e-mail met je CV aan:
info(at)unitedpeople-foundation.org.
 
Gezocht: jurist

We zoeken een enthousiaste gepensioneerde jurist (bv. advocaat economisch recht) die
ons op vrijwillige basis wil ondersteunen. Herken je jezelf hierin en lijkt dit je leuk, stuur
dan een e-mail met CV aan: info(at)unitedpeople-foundation.org.
 
Gezocht: vrijwilligers communicatie en marketing

We hebben ruimte voor enkele enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning van onze
communicatie en marketing via sociale media en andere platformen. We zoeken
mensen met ervaring en goede ideeën. Je gaat de social media communicatie van UPF
- B of Joy plannen, inrichten en uitvoeren. Je werkt in een internationaal team. Je gaat
veel aandacht besteden aan onze deelnemers en de wereldwijde groep rondom UPF en
B of Joy, gebruikmakend van sociale media. Uitstekende beheersing van het Engels
(gesproken en geschreven) is daarvoor belangrijk.
 
We vinden een indrukwekkend CV minder belangrijk dan een positieve en actieve
instelling. Wat kan ik, wat kun jij bijdragen aan een positieve ontwikkeling van een
wereld zonder zelfzucht. Herken je jezelf en voel je je aangesproken? Stuur dan een e-
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mail aan info(at)unitedpeople-foundation.org.
 
 
 
 

B of Joy
https://bofjoy.net & https://deblijeb.nl
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