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Aartsengel Chamuël
Innerlijke Vrede en Geluk
Workshop 14 september 2016
Van 9.30-12.00 uur
“Wanneer het hart spreekt, stroomt de liefde en oude begrenzingen houden
op te bestaan”.

Aartsengel Chamuël
Aartsengelen zijn “brug - engelen”, boodschappers en zeer krachtig. Zij
overbruggen het goddelijke en het aards materiële en beschermen vele
scheppingsniveaus. Zij worden vaak geassocieerd met de zeven stralen of
gekleurde vlammen en ieder heeft zo zijn eigen specifieke taak. Zij werken
vooral via het hartchakra.
Aartsengel Chamuël dient de derde straal, de roze straal van liefde. Tijdens de
workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie.
Wat wil je verbeteren om tot je eigen zieleplan te komen? Als beschermer en
manifestatie van Gods Hogere wil zal hij je de kracht geven om je leven te
veranderen en te verbeteren.
Hij staat je bij op gebied van eigenliefde en de liefde naar andere mensen toe
door het verhogen van de trillingsfrequentie, zodat deze liefde op een hoger
plan wordt gebracht.
Je kunt Aartsengel Chamuël als eerste aanroepen om je te helpen bij het
ondersteunen om van jezelf te houden, wanneer je naar liefde en
geborgenheid verlangt, je afgezonderd van de ‘rest van de wereld’ leeft en
wanneer je je in de steek gelaten voelt.
Je kunt hem altijd tijdens alle stresssituaties om hulp vragen, bv. wanneer de
taken van het dagelijkse leven te zwaar op je drukken en er geen ruimte meer
wordt ervaren voor vrolijkheid. Hij helpt als er problemen of depressieve
gevoelens worden vastgehouden en helpt bij het oplossen van
relatieproblemen. Chamuël kan je ook bijstaan bij het voorbereiden van een
(ophelderend) gesprek, om spanningen met je medemensen op te lossen.
Daarnaast helpt hij ook bij alles wat de creativiteit en inspiratie bevordert.
Chamuël geneest en stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’
naar onze harten. Wanneer dit gebeurt, trek je meer liefdevolle en
zachtmoedige ontmoetingen in je leven aan. Je kan je verleden loslaten. Hij
helpt met het vinden van een nieuwe opening om opnieuw te kiezen voor
jouw ziele doel.
Wanneer er zo innerlijke vrede wordt gevonden, sta je in je eigen kracht.
Er wordt een begeleidende meditatie/ visualisatie gedaan. Door vervolgens
het zelf regelmatig blijven vragen om de leiding van de Aartsengelen ontstaan
er positieve veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. Hiermee creëer
je evenwicht en een betere toekomst, waarmee je niet alleen jezelf maar ook
anderen dient.

De workshop wordt op woensdagochtend 14 september 2016 van 9.30 –
12.00 uur aan huis gegeven.
Adres: Reijgershof 51
Ouderkerk a/d Amstel
De kosten bedragen 20€ per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen.
(bijna vol)
Aanvraag graag per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com

Cursussen
In het najaar gaan er weer nieuwe cursussen van start, waarin een
persoonlijke begeleiding aansluitend op jouw spiritueel pad centraal zal staan.
-Intuïtief schilderen op de woensdagochtend 1x per maand.

Consulten
-Privé consulten ter ondersteuning bij jouw spirituele ontwikkeling.
Indien wenselijk is er de mogelijkheid voor een meer intensieve begeleiding.
-Healing

Agenda
WORKSHOP AARTSENGEL CHAMUËL

Woensdagochtend 14 september 2016
9.30-12.00 uur
&
INFORMATIE MINIBEURS
SPIRITUEEL CENTRUM NEDERLAND
CONSULTEN – WERKEN MET ENGELEN
Woensdagavond 21 september 2016
&

INTUITIEF/HELEND SCHILDEREN
Woensdagochtend 28 september 2016, Groep 1 (vol)
Woensdagochtend 12 oktober 2016, Groep 2 (bijna vol)
&
ATELIERROUTE AMSTELVEEN
1 - 2 Oktober 2016
* Tijdens de Atelierroute kunt u voor de speciale prijs van €15 een
KLEURENCONSULT nemen. Graag van te voren hiervoor aanmelden.

Warm aanbevolen
Tulku Sonam Choedup Rinpoche
In november 2016 komt Tulku Sonam Choedup Rinpoche weer naar
Nederland. Vind je het fijn een bijeenkomst in de vorm van meditatie, lezing
of puja te organiseren, om zo de levensmissie van Tulku Sonam Choedup
Rinpoche uit Tibet in vervulling te laten gaan, dan help ik je hierbij graag en
kan je je hiervoor alvast aanmelden. Het is een unieke kans om kennis te
maken met de oudste Tibetaanse traditie.
De opbrengst van de bijeenkomst is ten bate van Tulku Sonam Choedup
Rinpoche zijn levensmissie.
Aanmelden via: aedskevansteenbergen@hotmail.com
Voor meer informatie zie:
Tulku Sonam Choedup Rinpoche: http://www.tulkusonam.nl/

Warm aanbevolen
Pastor Frank Chisale
Country director of Malawi
Pastor Frank en zijn vrouw Asa staan voor een bijna onmogelijke taak, want
de leefomstandigheden in Malawi zijn uitzonderlijk zwaar. Veel sterfte door
HIV en aids besmetting.
-Er is dringend hulp nodig voor voedsel.
-Pastor Frank zou ook graag in contact willen komen met mensen die hem
kunnen adviseren over oa klimaatbeheersing.
-Heb je een goed idee, of wil je de gemeenschap van Pastor Frank helpen, dan
is dit meer dan welkom.
Contact Pastor Frank Chisale: frank.Chisale@yahoo.com
PASTOR FRANK – MALAWI / PASTOR FRANK AND HIS WIFE ASA – MALAWI

Warm aanbevolen
Jansenius T. Lange.Jr.
“Spiritual light is life and Spiritual life is hope…” -JTL
SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTES
GROUP SERVICES:
Public Speaker voor Conferenties, Seminars en Educational Workshops.
Jansenius T. Lange Jr. is beschikbaar als spreker voor een beperkt aantal
bijeenkomsten gedurende het jaar. Als je een spreker voor je komende
evenement nodig hebt; wees dan zo vrij om contact op te nemen via email: Titolange@yahoo.com
“It would be good should your schedule allow you to join with me...” -JTL

Warm aanbevolen
Medicine Turtle & Sun Turtle Woman
NATIVE MEDICINE HASSUNY ACADEMY
Volgens de traditie van de Cherokee vrouwen.

Voor meer informatie, zie: Spirituele Therapie: www.aedskevansteenbergen.nl
“Be The Change You wish To See In The World”, Ghandi
In Licht en Liefde, AEdske van Steenbergen

