Artikel Spiegelbeeld Januari 2010 :
Interview met Greg Simons : Leraar van de Ramtha School

What The Bleep Do You Create for 2010 ???
Greg Simmons is afgestudeerd kinderpsycholoog. Na een carrière als musicus en
ondernemer, ontwikkelde hij speciale leerprogramma's waarmee hij meer dan 30.000 tieners
over de gehele Verenigde Staten en daarbuiten versneld liet afstuderen. Sinds 25 jaar is hij
student van Ramtha en sinds 18 jaar directeur marketing van Ramtha's School van
Verlichting. Hij was de eerste die door Ramtha aangewezen werd als leraar, en de afgelopen
9 jaar heeft hij meer dan 20.000 studenten van Ramtha onderwezen over de gehele wereld.
Tevens is hij iedere maand te beluisteren in een interview via www.beyondtheordinary.net .
Greg schreef het boek "These Things You Shall Do ... AND GREATER – the Physics of
Change" waarin hij uitlegt hoe 'het Koninkrijk der Hemelen', 'de Geest van God' en 'de
Waarnemer in de quantumfysica' allemaal hetzelfde inhouden.

- Greg, de film "What The Bleep Do We Know?" heeft veel invloed gehad op de manier
waarop wij kijken naar de realiteit en onze invloed daar op. Kun je iets vertellen over het
ontstaan van deze film en de impact die de film wereldwijd heeft gehad?
Ik was betrokken bij de eerste bijeenkomsten voor de film. De film werd geproduceerd,
gefilmd en gefinancierd door studenten die naar Ramtha's school kwamen. Ik was bij de
bijeenkomst toen de film zijn unieke naam kreeg, eigenlijk was "What The Bleep Do We
Know?" een variatie op een andere gesuggereerde titel. De film illustreert een universeel
probleem –'verslaafd zijn aan emoties'- en stelt oplossingen voor in het omgaan daar mee.
Daarom heeft What The Bleep een enorme impact gehad op degenen die de film zagen in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nadat enkele zeer bekende beroemdheden de film
besproken hadden in hun shows, verzorgde ik 2-daagse workshops door de hele Verenigde
Staten, en vele deelnemers kwamen omdat ze de film gezien hadden. De film heeft ook een
impact gehad in vele andere landen waar hij te zien was, omdat het thema van emotionele
verslavingen een universele gesteldheid is.
- Het concept "Creëer Je Dag" werd door Ramtha vele jaren geleden geïntroduceerd. Kun
je uitleggen hoe de moderne wetenschap de lessen van Ramtha hier in ondersteunt?
Ramtha leert al zijn studenten hoe ze hun dag moeten creëren. Hij legt ze uit dat alle
Meesters hun dag creëren. Als wij goddelijk zijn, en als wat wij denken materialiseert, dan
hebben wij de kracht om onze dag te beïnvloeden door de manier waarop we de dag
observeren. Ramtha gebruikt altijd de wetenschap om zijn lessen te valideren, en in dit
voorbeeld van het creëren van je dag, kan men het 'Waarnemer-effect' in de quantumfysica
bestuderen. Dit principe verklaart dat wat men observeert, de bouwsteen wordt van iemands
realiteit. Dus wat wij iedere dag 'creëren', zal onze realiteit worden.

Onze hersenen zijn samengesteld uit 3 belangrijke gebieden. Elk van deze gebieden heeft
een andere en specifieke functie. Het grootste deel van onze hersenen wordt genoemd de
neo-cortex. Dit deel is verantwoordelijk voor het maken van keuzen die het organisme (het
lichaam) de grootste kans geeft op overleven. Een ander deel zijn de midden-hersenen. Dit
deel heeft het vermogen om toegang te hebben tot het verleden of de toekomst. Als een
individu zijn bewustzijn kan bewegen naar dit deel van de hersenen, dan hebben zij toegang
tot de toekomst. In deze toekomst kunnen zijn toekomstige realiteiten creëren. Het lagere
cerebellum (ofwel de kleine hersenen) wordt genoemd 'De Waarnemer'. Dit deel functioneert
zoals het Waarnemer-effect in de quantumfysica. Als een individu een idee presenteert aan
dit deel van de hersenen, dan kan de Waarnemer dat potentieel laten ontstaan in het
quantumveld. Zodra het idee zich in het quantumveld bevindt, kan het zich gaan
materialiseren in onze fysieke realiteit. En in het quantumveld bestaat alle tijd tegelijkertijd,
zelfs de toekomst.
- Wat is jouw eigen persoonlijke ervaring geweest met de toepassing van deze kennis in
jouw leven?
Ik heb een radicale verschuiving gehad in mijn begrip over hoe ik mijn eigen persoonlijke
realiteit kan beïnvloeden. Toen ik mij realiseerde dat wat ik denk materialiseert, begon ik
heel goed te letten op mijn gedachten. Ik was in staat om te zien dat waar ik beperkt was in
mijn leven, dat de houdingen met betrekking tot die beperkingen, mijn gedachten waren.
Toen ik mij bewust werd van die beperkingen, kon ik ze veranderen. Een van de specifieke
uitkomsten van die bewustwording was mijn houding dat ik nooit genoeg tijd had om al mijn
projecten af te ronden. Zodra ik dit zag, kon ik dit veranderen, en in een zeer korte periode
kreeg ik genoeg tijd om een boek te schrijven, en het te laten vertalen in 6 talen.
- Je reist de wereld over om deze kennis door te geven aan studenten van allerlei leeftijden
en achtergronden. Waarom is het belangrijk dat wij de aard van de werkelijkheid begrijpen
en het toepassen in ons dagelijks leven?
Het is belangrijk omdat deze kennis individuen hun kracht terug geeft. Zodra een individu
zijn kracht beseft, is hij of zij vrij om te evolueren en in deze moeilijke tijden heeft de wereld
zo veel mogelijk geevolueerde wezens nodig als mogelijk.
- Als het mogelijk is voor ons om onze dag te creëren, kunnen wij dan ook het jaar dat voor
ons ligt creëren?
We kunnen ons jaar van te voren creëren door in het deel van de hersenen aanwezig te zijn
dat toegang heeft tot de toekomst. We weten vanuit de quantumfysica dat alle tijd
tegelijkertijd bestaat. Als we naar de toekomst kunnen bewegen door ons bewustzijn in de
midden-hersenen te brengen, dan kunnen we realiteiten creëren die in de toekomst zullen
ontvouwen. Een van de grootste voordelen van dit proces is dat het, naast de uitkomsten die
gecreerd worden, iemands 'overleven' veilig gesteld wordt voor het volledige jaar dat
gecreerd werd.
- We gaan nu naar 2010 en we zijn slechts 2 jaar verwijderd van 2012. Veel voorspellingen,
zowel positief als negatief, werden gedaan over deze tijden van verandering. Hoe kunnen we
ons verhouden tot deze voorspellingen en wat is de invloed die we kunnen hebben door
onze toekomst op een persoonlijk niveau te creëren?
2012 word door velen gezien als een onheilspellend jaar. Het is echter net als iedere andere
tijdslijn: het zal zijn wat jij er van verwacht dat het zal zijn. En die verwachting

correspondeert met de wet van de Waarnemer. Het is een tijd van opschudding en
verandering. Het is een tijd van vernieuwing. En het grootste werktuig dat jij kunt hebben
om voorbereid te zijn op al die verandering, is het vermogen om invloed te hebben op je
persoonlijke realiteit. Dat is de basis van de lessen in Ramtha's school. Er zijn een aantal
zeer werkelijke klimaatsveranderingen aan het gebeuren. Als de zeespiegels 70 meter stijgen
door het smelten van de ijskappen, dan zal iedereen die onder die 70 meter stijging woont
daar mee te maken krijgen. Als dat verse, koude water van de ijskappen in de Atlantische
Oceaan stroomt, zal de Golfstroom die de temperatuur op aarde regelt tot stilstand komen.
Het deel van Europa dat ten noorden van de Pyreneeën ligt, zal onmiddellijk bevriezen. Deze
twee omstandigheden alleen al hebben een heftig en blijvend effect op Nederland.
- Op dit moment ervaren we de gevolgen van het 'H1N1 Mexicaanse griepvirus' en het
vaccinatieprogramma dat in Nederland wordt toegepast, net als in de rest van de wereld.
Wat zijn jouw gedachten hierover en wat kun je ons vertellen over het creëren van
gezondheid in ons leven?
Individuele gezondheid is een combinatie van onze genetica en onze 'houdingen'. De H1N1
vaccinaties zullen meer mensen beschadigen dan de eigenlijke griep zelf. In 1976 was er een
vergelijkbare paniek rondom een varkensgriep virus. Een persoon stierf aan die griep ten
opzichte van 25 personen die stierven aan de vaccinatie (Ron Paul MD).
- Wat voor positieve boodschap wil je delen voor 2010?
De grootste boodschap die gedeeld kan worden is: "Jij bent God". Deze waarheid zegt dat jij
Goddelijk bent, dat wat jij denkt materialiseert, en dat jij de kracht hebt om wat voor
omstandigheid dan ook in jouw leven te veranderen. Dit is de basis van onze lessen in de
school. Ramtha's school is gebaseerd op de vooronderstelling dat "jij alles kunt doen". De
filosofie wordt onderwezen om iedere student een begrip te geven van de wetenschap van
manifestatie. En er zijn specifieke oefeningen om iedere student in te wijden in zijn of haar
persoonlijke waarheid. Het is geen school van geloof, het is een school van persoonlijke
ervaring.
------------Het boek van Greg Simmons "These Things You Shall Do ... AND GREATER – the physics of
change" is verkrijgbaar in 6 talen via www.mulaideguisepublishing.com . In 2010 zal zijn
boek ook in het Nederlands verschijnen. Meer informatie hierover, en over activiteiten van
Ramtha's School van Verlichting: www.rambenelux.be

