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Nieuwsbrief nr. 6, september 2019
Metta meditatie
(metta betekent: liefdevolle vriendelijkheid)
Laat mijn geest vervuld zijn van gedachten van liefdevolle vriendelijkheid, compassie,
dankbare vreugde en gelijkmoedigheid.
Laat mij ruimhartig zijn.
Laat me vriendelijk zijn.
Laat mij ontspannen zijn.
Laat mij gelukkig en vredig zijn.
Laat mij gezond zijn.
Laat mijn hart zacht worden.
Laten mijn woorden anderen behagen.
Laten mijn handelingen liefdevol zijn.

Laat alles wat ik zie, hoor, ruik, proef, aanraak en denk, mij helpen liefdevolle vriendelijkheid, compassie,
dankbare vreugde en gelijkmoedigheid te ontwikkelen.
Laat alles wat ik ervaar mij helpen grootmoedigheid en vriendelijkheid te cultiveren.
Laat alles mij helpen me te ontspannen.
Laat het mij aanzetten tot vriendelijk gedrag.
Laat het een bron zijn van vrede en geluk.
Laat het mij helpen mij te bevrijden van angst, spanningen, onrust, zorgen en rusteloosheid.
Laat me, waar ik me op de wereld bevind, iedereen vanuit een toestand
van geluk, vrede en vriendelijkheid tegemoet treden.
Laat me, waar ik me ook bevind, gevrijwaard zijn van hebzucht, boosheid, weerzin, haat,
jaloezie en angst.

Laten we ons allemaal voorstellen dat onze geest vrij is van hebzucht, woede, aversie, jaloezie en angst.
Laat de gedachte van liefdevolle vriendelijkheid ons doordringen en omhullen.
Laat elke cel, elke druppel bloed, elk atoom, elke molecuul van ons lichaam en van onze geest geladen
en doordrongen zijn van gedachten van vriendelijkheid.
Laten we ons lichaam ontspannen.
Laten we onze geest ontspannen.
Laat onze geest en ons lichaam vervuld zijn van de gedachten van liefdevolle vriendelijkheid.
Laat de vrede en rust van liefdevolle vriendelijkheid ons hele wezen doordringen.
Laat alle wezens waar ook ter wereld, goedhartig zijn.
Laat hen gelukkig zijn, hun lot gunstig en hun vrienden aardig en zorgzaam.
Laat alle wezens, waar ook ter wereld en het hele universum rijkelijk vervuld zijn van verheven,
grenzeloze gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid.
Laat hen vrij zijn van vijandigheid, conflicten en onrust.
Laat hen allen gelukkig leven!

Eén van de belangrijkste meditaties uit de Boeddhistische religie.
Johannes Meijer
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Parel
Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we
zijn vergeten om er dankbaar voor te zijn.

Cynthia Ozick (auteur)

Zelfheling en verjonging

Lezing door Monique Timmers op dinsdag 3 september 2019 in zaal Hingstman te Zeijen.
We gaan met z’n allen een nieuwe tijdsspiraal
binnen en we worden ons bewust van onze werkelijke aard. Genezende gaven ontwaken en ons
groeiende bewustzijn nodigt ons uit om ons te
bevrijden van vele oude geprogrammeerde gewoontes en beïnvloedingen. We stappen uit 3D en
dit heeft grote gevolgen voor alles. Zelfheling en
verjonging zijn de natuurlijke gaven die weer vrijkomen. We krijgen een groter begrip van onze
werkelijke aard.

mensen in haar praktijk in
Roermond en Waldfeucht (D).
Ook geeft zij meerdere workshops/scholingen: Heel jezelf
dagen, Spirituele school en
Universiteit van Levend Licht.
Zij heeft de energetisch werkende
stoelen
Bron-Code,
Urim-Code en Thummim-Code
ontwikkeld in samenwerking
met haar man Marcel.
Vanaf oktober 2018 heeft Monique de Eco-Codes
ontwikkeld, een gift voor deze tijd.
Zie www.ur-codes.nl

In de nieuwe tijd mogen we het pad van Creatie
weer gaan ontdekken. Leren hoe we een vitaal
gezond lichaam kunnen creëren en karma-vrij
door het leven gaan.
Samen met Monique Timmers gaan we ons verdiepen in welke nieuwe middelen, welke nieuwe
informatie en technieken ons hierbij kunnen helpen. Een nieuw tijdperk wordt geboren. Laten we
er samen voor zorgen dat het een tijdperk van
Licht is!

“Ik zie het leven als een groot avontuur, vol uitdagingen, waarin we weer de verbinding met onszelf mogen aangaan, zodat we niet meer geleid
worden door verkeerde (massa)overtuigingen,
pijnplekken en beïnvloedingen, maar geleid worden door ons eigen bewustzijn en gezonde overtuigingen. Dan hebben we de sleutel in handen
tot een gezonder en gelukkiger leven. We zijn
vrij!”

Monique Timmers is energetisch/natuurgeneeskundig therapeute, welzijnscoach en auteur van
meerdere boeken. Sinds 30 jaar werkt zij met

De val van de Cabal

Terugblik op de themamiddag door Janet Ossebaard op zondag 28 april 2019 in Zaal Hingstman
te Zeijen.
Janet Ossebaard geeft ons, tijdens een goed bezochte themamiddag, inzage in de verborgen
krachten achter het wereldtoneel. Ze presenteert
een overzicht van spectaculaire ontwikkelingen
die volgens haar momenteel gaande zijn en
waarover je niets hoort in het reguliere nieuws. Ze
geeft ontzettend veel informatie over tal van zaken die ze uitgezocht heeft. Het is best schokkend om te horen dat alles, maar dan ook werkelijk alles om ons heen geïnfiltreerd is door een
kleine elitegroep die zij de Cabal noemt. Het goede nieuws is dat er volgens Janet daadwerkelijk
zicht is op een goede afloop en dat de Cabal stap
voor stap ontmaskerd zal worden om uiteindelijk
ten val te worden gebracht.

mensen is die elkaar via de internetgroep “Q” informeren en zaken blootleggen die te lang verborgen zijn gehouden. De tijd is aangebroken dat
we alles wat we voor waar hebben aangenomen,
opnieuw gaan onderzoeken om onze eigen ideeen hierover te vormen. Steeds meer mensen gaan
inzien dat onze perceptie ernstig wordt misleid.
Janet onderstreept het belang dat we ons opnieuw bewust worden van ons scheppingspotentieel, door te leven vanuit ons hart en ervoor te
waken dat we ons nog langer laten manipuleren
en ons laten leiden door angst. Door al deze informatie in de openbaarheid te brengen, wil Janet
haar steentje bijdragen om te voorkomen dat
mensen in de angst schieten als de waarheid boven tafel komt.
Het was heerlijk om haar te horen vertellen hoe
een steeds grotere groep mensen wakker aan het

Eén van de hoopvolle ontwikkelingen die ze
schetst, is dat er wereldwijd een groeiende groep
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worden is en hoe de Cabal haar greep aan het
verliezen is.
Omdat de informatie die ze bracht zo veelomvattend en complex is en alleen goed verstaan kan
worden als het in zijn geheel wordt gepresenteerd, verwijzen wij graag naar de film die Janet

Ossebaard over haar bevindingen en de val van
de Cabal gaat maken. Meer informatie hierover
kunt u t.z.t. vinden op de site van Janet Ossebaard: www.graancirkelsite.nl

Ruth en Jackeline

Sakkara - laboratorium van de goden

Verslag van de lezing door Willem Witteveen op dinsdag 7 mei 2019 in zaal Hingstman te Zeijen.
Locatie: Volgens Willem was er in het oude Egypte een gebied genaamd Sakkara (ongeveer 20 km
ten zuiden van Caïro) dat zich uitstrekte tot Jordanië en wat vroeger Perzië was. Sakkara was de
hoofdstad van het oude rijk zo ongeveer 25.000
jaar voor Christus. In het noorden van het gebied
ligt de Grote Piramide van Gizeh.
Abusir, Abu Roash, Dashur, de rode piramide, de
trap-piramide van Djoser, de Nijldelta, dit alles
hoort bij het laboratorium van de goden.
Bijzonder in de Grote Piramide is de verbluffende
akoestiek in de koningskamer, met de resonantiefrequentie van 81 Hz (Hertz). Het is een resonantiekamer, de geluidsenergie is er maximaal.
Bijzonder is dat Willem het getal 81 voortdurend
en overal tegen komt. Voor hem is 81 een heilig
getal.

een grafkamer zou zijn. In een beperkt aantal
kleine piramides zijn farao’s begraven, zoals op
het grafveld van Memphis.
Alles in Sakkara draait om slangen, het symbool
van genezing, de esculaap. De Griekse halfgod
van de geneeskunst Asclepios had een staf waar
een slang omheen kronkelde. Ook in de bijbel zie
je dit symbool regelmatig terug, zoals de staf van
Jozef en die van Mozes.
Het Heb-Sed paviljoen op het plein voor de trappiramide is van belang. Het heeft kleine tempels
met nissen, trappen en altaren. Er zijn nog 3 nissen intact met een inhoud van ongeveer 1 kubieke meter. Het zijn resonantie-nissen waar gebruik
werd gemaakt van indirecte resonantie. Door het
hoofd in de nis te steken en een geluid te maken
wordt de lucht in de nis in trilling gebracht. De
nissen hebben een resonantiefrequentie van
81 Hz, de tiende harmonische hersenfrequentie
van iemand in licht meditatieve toestand. Dan
werkt de behandeling het beste. En het werkt nog
steeds! Bijzonder is ook dat in de nissen elk geluid van buitenaf wordt afgesloten. Dat is een natuurkundig verschijnsel en heeft te maken met de
afmetingen van de nis. Exact dezelfde nissen vinden we terug op meerdere plekken zoals in
Rosslyn Chapel nabij Edinburgh, Schotland, waar
tempeliers deze kennis meegenomen hebben.
Verder in de abdij van Iona in Schotland, op Malta
en in Peru. Vaak zie je de nissen ook in kinderspeeltuinen, nissen waarin kinderen hun hoofd
kunnen steken, op de Veluwe bijvoorbeeld. Ook
hier met dezelfde maten.
In Jordanië (Petra) zijn resonatiekamers te vinden
met een resonantie van 111 Hz, de heilige frequentie genoemd omdat deze in veel heilige tempels te vinden is. Het zijn enorme kamers (15m x
15m en 8m hoog), omdat hier met grote groepen
mensen werd gemediteerd.

De 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether
komen samen in de koningskamer. De Schumannfrequentie op de breedtegraad van de Grote Piramide is 8,1 Hz; dat is tevens onze belangrijkste
hersenfrequentie. Op deze plek in de Grote Piramide verdubbelt deze frequentie tot 16,2 Hz. Dit is
10 maal de afgeronde Gulden Snede (1,62). 8,1
Hz zijn wij, en 81 Hz is de Aarde. Wij zijn verbonden aan deze Aarde d.m.v. die frequentie. Het is
een helende frequentie. Het gaat om trilling, vibratie, datgene wat alles verbindt. De klank van God.
In den beginne was het woord (klank). Het gaat
om 3 belangrijke frequenties: 81 Hz, 111 Hz en
131 Hz.
Sakkara was een plek van genezing. De ingang
valt op door een plafond met halfronde stenen
balken. Het geluid wordt zo in alle richtingen teruggekaatst, akoestische diffusie. Akoestische
diffusie wordt gebruikt om het geluid beheersbaar te maken. De gang was de ingang tot een
ziekenzaal met nissen, en altaren waarop mensen
konden liggen. Er werd gebruik gemaakt van directe resonantie door het altaarblad in trilling te
brengen om mensen te behandelen. Lichaamscellen die beschadigd zijn kunnen door trilling weer
teruggebracht worden in hun oorspronkelijke toestand. Zo kun je iemand genezen.

Alles draait om resonantie. In heel oude grotten
en tempels vinden we de spiraal. De spiraal is
een uiting van geluid. Het slakkenhuis in je oor is
het belangrijkste orgaan in je oor dat ervoor zorgt
dat we laagfrequente tonen kunnen opvangen.
Daar is de spiraal van oude beschavingen op gebaseerd. Willem laat een maquette zien van een
ondergrondse tempel op Malta, het Hypogeum
(4000 jaar voor Chr.) Een tempel op 3 niveaus:
het buitenoor, het binnenoor en het slakkenhuis,

In de piramide van Unas (een ruïne) bevinden
zich teksten die overledenen begeleiden naar het
dodenrijk. Daarvan is afgeleid dat elke piramide
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met een kamer helemaal beschilderd met spiralen. Deze kamers hebben nissen die resoneren
op 111 Hz, de heilige frequentie.

Willem laat een foto zien van het bed van Toetanchamon (replica was te zien in het Drents museum). Het bed heeft een helling van 5 graden en
zorgt zo voor een natuurlijke circulatie d.m.v. de
zwaartekracht. Veel mensen hebben last van
hartkloppingen als ze op een vlak bed liggen. Het
hart wordt geholpen (minder inspanning om
bloed naar de voeten te pompen) door op een
hellend bed te slapen. Het heeft een positieve invloed op circulatie, stofwisseling en immuunsysteem en wordt ook wel Inclined Bed Therapy genoemd. Elk ziekenhuisbed kan in helling gebracht
worden.

Ook in de tempel van Isis op het eiland Philae in
Egypte is een resonantiekamer. Het was een huis
van genezing en magie. Door te ‘tonen’ kun je bijvoorbeeld merken dat vermoeidheid van je af
glijdt.
Priesters in Sakkara worden afgebeeld met open
handen. Dat was aan de orde bij gebed en bij genezing. Iedereen heeft een vorm van magnetisme
in zich en kan daarmee iets in trilling brengen bij
de ander. Geluid doet iets met lichaamscellen,
plasma en water. Wetenschappers die daar mee
bezig waren, zijn bijvoorbeeld. Hulda Clark, Puharich, Tesla, Viktor Schauberger en Lakhovsky. Ze
waren bezig met het behandelen van ziekten door
middel van resonantie. Ze zijn allemaal weggestopt in een gesticht of hebben zelfmoord gepleegd. Deze manier van behandelen werd absoluut niet geaccepteerd.

Victor Schauberger hield zich bezig met de implosie technologie, vortexen in water. Een vortex
is niets anders dan water in resonantie brengen
waardoor de watermoleculen terug trillen in oorspronkelijke toestand, water met geheugen. De
oude Egyptenaren gebruikten een amfoor van
aardewerk. Door de amfoor in de zon te zetten
ging het water bewegen en ontstond een vortex
in het midden van de amfoor die het water zuivert
en koelt.

In 2016 verscheen in een wetenschappelijk tijdschrift een artikel over de toepassing van geluid
bij Alzheimerpatiënten. Het is gebleken dat bij
deze patiënten het geheugen volledig terug kan
keren. Kankertumoren kunnen vernietigd worden
door middel van gericht geluid met de juiste frequentie. Wetenschappers zijn dus nog steeds aan
het experimenteren met geluid. In Schotland worden veel testen gedaan met geluidsresonantie en
botbreuken, bijvoorbeeld door sensoren met verschillende geluidsfrequenties in te brengen in het
gips. De genezing van een breuk wordt daardoor
verkort met de helft.

Een kat behandelt zichzelf door te spinnen. Resonantie frequentie van 40 tot 80 Herz. Je kunt
met bijvoorbeeld hoofdpijn tegen het lichaam van
een kat gaan liggen. Mensen met een kat op
schoot hebben minder last van een hoge bloeddruk. Alles heeft te maken met trilling.
In het gangenstelsel van het Serapeum in Sakkara werden stieren begraven in sarcofagen, zo
wordt ons verteld. Volgens Willem zit dit anders.
Er bevinden zich nissen met sarcofagen van 3
meter hoog, 6 m lang en ruim 2,5 m breed. Alleen
het deksel van de sarcofaag weegt al 40 ton.
De deksels van de sarcofagen zijn allemaal 30 cm
geopend. Conclusie van Willem is dat daar wat
uitgehaald is. De bakken zijn van gepolijst graniet
gemaakt. In dichte toestand zijn ze gas- en waterdicht.

Trillingen behoren tot het elektromagnetisch
spectrum. Van extreem laag, 8 Hz, tot extreem
hoog (gammastralen). Alles werd in de oudheid
gebruikt om mensen te behandelen. Energie =
Bewustzijn = Frequentie, dat is de formule.
In principe komen er geen toeristen naar Abu Gorab. Het ziet eruit als een ruïne met een magisch
plekje ervoor. Het was vroeger een zonnetempel
uit het oude rijk. Het altaar is bewaard gebleven.
Een stenen kolom gaat ongeveer 20 meter de
grond in, waar hij het water raakte. Het was een
zuigsysteem om water in de tempel te krijgen. De
kolom werd in trilling gebracht door stromend water. De zgn. offertafel werd gebruikt voor directe
resonantie. Resonantie zorgt ervoor dat aanmaak
van de pijnstof prostaglandine wordt geremd in je
hersenen.
Een boom in de woestijn komt door natuurlijke
inwendige circulatie aan water. Er is condensatie
op de bladeren en takken door afkoeling ‘s
nachts. Door verdamping via het blad ontstaat
dichtheidsverandering. Dat water gaat naar beneden door de zwaartekracht. Dit wisten de oude
Egyptenaren.

Het raadsel van de bakken… Volgens Willem was
wat erin lag klein en bevond zich onder water.
Het Serapeum was een opslagplaats voor radioactief materiaal. Daarom zijn de wanden van 60
cm dik graniet, daarom is de bak zo groot en was
het Serapeum niet toegankelijk voor mensen. Elke
7 cm aan water vermindert gammastraling voor
de helft. Graniet moet precies 60 cm dik zijn om
gammastralen tegen te kunnen houden. Willem
heeft met een geigerteller de straling gemeten. Er
is nog steeds enigszins straling. Gamma straling
is gevaarlijk voor mensen. Het verandert je DNA
en celstructuur en kan kanker veroorzaken.
In het oude Egypte gebruikten ze Hormese
(= Grieks voor prikkeling). Dat deden ze met radioactief materiaal. Radioactieve stenen (met een
lage dosis) op je lichaam zorgen voor resonantie
in lichaamscellen.
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Er is een 4000 jaar oude, houten boot (de Zonneboot) opgegraven op het plateau van Gizeh, helemaal gaaf. Willem verklaart dat het hout onaangetast is, doordat er radioactieve stenen zijn mee
begraven om ongedierte uit de graven te houden.
Ook in graven van farao’s werden radioactieve
stenen gelegd. De roodbruine stenen vallen niet
op in een tombe. De vloek van de Farao betekent
dat mensen die er langere tijd werkten ziek werden van de straling.
De Ark des Verbonds is de mobiele versie van de
sarcofaag. Een bak, licht genoeg om te dragen,
gemaakt van acaciahout en van binnen en buiten
bekleed met bladgoud om de dragers te beschermen tegen de gammastralen. In Sakkara
gemaakt, opgehaald door Israëliërs om te gebruiken in hun strijd tegen hun vijanden. Goud beschermt bijna 2 keer zo goed als lood tegen
gammastralen.

die Ark is Egyptisch! De Ark des Verbonds is de
schepper, de zon, en zijn creatie is de aarde met
81 Hz.
De Ark werd ingezet op het slagveld, te zien op
verschillende oude prenten. De bijbel spreekt van
duizenden doden, de val van Jericho, etc.
De Ark werd geplaatst in een tent (de tabernakel)
met achterin een ruimte, het Heilige der Heilige,
en was gemaakt van acaciahout, bedekt met
goud. De Ark komt uiteindelijk aan op een vaste
plek, tempel van Salomo. Tot de val van Jeruzalem in 586 v Chr., toen Jeruzalem werd veroverd
door de Babyloniërs. De Ark was toen al door
Ethiopiërs mee genomen naar Axun. Daar in een
kapel heeft de Ark heel lang gestaan zonder dat
iemand het wist, b/ewaakt door priesters. Zij werden daarvoor aangewezen en waren dan na ongeveer een jaar dood. Je kunt deze kapel niet bezoeken, er staat een replica van de Ark. De Ark
zelf is verdwenen, verborgen. De Tempeliers en
vele anderen zijn op zoek geweest naar de Ark.
Willem komt op zijn zoektocht naar de Ark uiteindelijk uit bij Sakkara (dit betekent ‘rots’ in het
Arabisch). De rots waarin het Serapeum is uitgehakt. Daar waar de Ark vandaan komt. Het tweede niveau van het Serapeum is nooit geopend,
daar mag je niet komen. In de sarcofaag die boven het tweede niveau van die specifieke ruimte
staat heeft Willem een verhoogde radioactiviteit
gemeten. Het laatste wat in de bijbel staat over de
Ark (Jeremia 3:16) is dat je hem nooit mag namaken, nooit mag gedenken, nooit mag bezoeken en
er zelfs nooit meer over mag praten. Het grote
stilzwijgen van de kerk.

Over radioactiviteit is veel meer terug te vinden.
In Turkije (Cappadocië) zijn ondergrondse steden
te vinden van meer dan 2000 jaar oud die plaats
bieden aan 200.000 mensen, 80 meter diep en
zelfvoorzienend. Ter bescherming van grote bevolkingsgroepen tegen radioactieve neerslag.
8000 Jaar geleden zijn er radioactieve oorlogen
geweest. In India wordt in het heldenepos ‘De
Mahabharata’ een strijd beschreven waarin met
hemelwagens werd gestreden met wapens met
de kracht van het licht van duizend zonnen. Het
was een kernoorlog met miljoenen doden. Gesmolten zand (verhit boven 1700 graden Celsius),
‘steen van God’, ook wel Libisch woestijnglas genoemd is gevonden in Libië.
In de complete bijbel, de Heerlijkheid der Koningen, is informatie te vinden over de Ark des Verbonds. Ethiopië had de complete bijbel van 81
boeken, de ‘Kebra Nagast’. De King James versie
heeft slechts 66 boeken. Hierin is veel weg gelaten. Wel staat er in dat er de stenen tafelen (de 10
geboden) in de Ark zaten, maar dat is niet zo. Er
zat een radioactief wapen in. In Egypte is geen
enkel bewijs te vinden voor de vermeende Exodus. Nee, de Israëliërs zijn rechtstreeks naar
Sakkara gegaan om de Ark op te halen. Dat is het
verbond tussen Israël en God.
Bouw, inhoud en doel van de Ark staan exact beschreven. De Ark moest voldoen aan bepaalde
wiskundige verhoudingen. Met deze maten is de
resonantiefrequentie van de Ark uit te rekenen en
dat is 131 Hz. De sarcofaag in de grote Piramide
heeft 81 Hz als resonantiefrequentie. Als 131 gedeeld wordt door 81 krijg je het getal van de Gulden Snede. Kortom: die zijn aan elkaar verbonden. De Aum-mantra, waarmee de Tibettaanse
monniken hun God eren, heeft een basisfrequentie van 131 Hz, dat is ook de frequentie van de
zon. Zo vormen 81 en 131 Hz: de goddelijke verbinding tussen die sarcofaag in de koningskamer
en de Ark des Verbonds. Met andere woorden:

We leven in een cyclische tijd, ook de oude Egyptenaren geloofden dit. Alles is al een keer geweest en komt terug. We leven als het waren op
een cirkel. Wat er toen was, is er misschien weer
in onze toekomst. Dit is ook wat Einstein en Hawkin zeiden: “Het heden, de toekomst en het verleden zijn NU!”
Shahrzad Awyan weet alles over het Oude Egypte. Wil je een leuke trip? Dan moet je met haar
mee, volgens Willem. Ze behandelt mensen met
een oud Egyptische helingsmethode met 2 vingers van de rechterhand (Bio-Touch) om op bepaalde energiebanen te drukken. Ze komt soms
naar Nederland om workshops te geven. Op de
website van Willem kun je zien wanner ze weer in
Nederland is.
Wellicht nog een interessante aanvulling voor wat
betreft de verschillende toepassingen van geluid/klank en het positieve effect daarvan op het
menselijk lichaam, is het werk van de Deense
klanktherapeut Githa Ben-David. Het filmfragment
is onderdeel van de korte documentaire: "The Note from Heaven" https://vimeo.com/202798874

Bertie
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Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF
Activiteiten in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang avondlezingen: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

3 sept.

Monique Timmers

Zelfheling en verjonging in de nieuwe tijd.

1 okt.

Geert Kimpen

De TomTom van de ziel.

5 nov.

Margriet Wentink

Helen van trauma’s van de ziel.

3 dec.

Rineke van den Berg

Alchemistische heling voor de mensheid.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

https://innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Activiteiten in Party Zalencentrum ‘t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

Ma 9 sept.

Team In-zicht en jij

Do 12 sept.

Team In-zicht en jij

18 sept.

Henk Fransen

Ma 23 sept.

Team In-zicht en jij

Za 5 okt.
10.30-17.30

Peter Toonen

Verdiepingsdag ‘Opgesloten in een piramide’.

Za 12 okt

Diverse sprekers

Jubileum dag In-zicht – Reserveren verplicht.

Samen groeien - intervisie voor spirituele ondernemers.

(Groep 1)

Reserveren verplicht.

Samen groeien - intervisie voor spirituele ondernemers.

(Groep 2)

Reserveren verplicht.

Psychosomatiek; de geestelijke betekenis van organen
en ziekten.
Samen groeien – intervisie voor spirituele ondernemers

(groep 3)

Reserveren verplicht.

Info: Oene Hofman, tel. 0519-346491.
Website:

www.in-zicht.nl.

E-mail:

post@in-zicht.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezingen in het Rabotheater in Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

10 sept.

Chantal van den Brink

Multi-dimensionaliteit.

8 okt.

Geert Kimpen

Tom Tom van de ziel.

12 nov.

Alexander Zöllner

Non-dualiteit en de bezieling van het dagelijks leven.

10 dec.

Tijn Touber

Seven steps meditation concert.

Info: Tel: 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl. E-mail:
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Via het contactformulier op de website

