
WORKSHOP AARTSENGEL GABRIEL 

 

 

HARMONIE EN REINHEID 

Woensdag 7 december 2016 van 9.30 – 12.00 uur 

Aartsengel Gabriël dient de vierde straal, de witte straal van harmonie en reinheid. Hij vult 
de ziel met gouden vibraties laat ons innerlijk licht branden en geeft hoop, blijheid, 
verlichting en brengt vermeerdering. Hij is een overgangsengel en helpt bij thema’s als: 
creativiteit, inspiratie, Boodschappen, verwachtingen, kinderwensen, Wij kunnen hem in het 
bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met boven wil herstellen of 
intensiveren.veranderingen, vrijheid, (levens) vreugde, hoop, geboorte – leven – dood. 

Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met het goddelijke wilt 
herstellen of intensiveren. Hij is de Aartsengel van de verkondiging en kondigt aan dat iets 
nieuws en iets beters begint. Zijn boodschappen kunnen ons op allerlei verschillende 
manieren bereiken. Hij helpt in het bijzonder voor de verbetering van je 
communicatiebekwaamheid. Inzet: genezing van het innerlijke kind, herkennen en het 
neerzetten van je levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt bij innerlijke beelden, 
dromen en visioenen te begrijpen en geeft troost in moeilijke tijden. Tijdens de workshop zal 



er samengewerkt worden met zijn transformerende energie. 

De workshop wordt op woensdagochtend 7 december 2016 van 9.30 – 12.00 uur aan huis 
gegeven. Adres: Reijgershof 51 Ouderkerk a/d Amstel. Tel.: 020-4964537.  

De kosten bedragen 20€ per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen.  
 

Nieuwsbrief Workshop Gabriel 

 

                                     “Spiritual light is life and Spiritual life is hope…” –JTL 
 

TIP 

WISE MIND RADIO SHOW WITH JANSENIUS T. LANGE Jr. 

Graag breng ik de WISE MIND RADIO SHOW WITH JANSENIUS T. LANGE Jr. 
onder de aandacht. Tito Lange is een bijzonder en spiritueel persoon met als 
levensmissie om voor iedereen op deze wereld zijn universal wisdom 

  

http://www.aedskevansteenbergen.nl/wp-content/uploads/2012/11/Nieuwsbrief-10-Aartsengel-Gabri%C3%ABl.pdf
http://awalkintheclouds.wixsite.com/papacito1955
http://awalkintheclouds.wixsite.com/papacito1955


education toegankelijk te maken. 

Voor velen en ook met name veelal jongeren gaat het mooie plaatje wat 
gecreëerd wordt wat betreft de feestdagen om allerlei uiteenlopende 
redenen niet op, maar bezorgen deze eerder een extra gevoel van stress en af 
gescheidenheid, waardoor zij ontmoedigd en depressief kunnen raken. 

De programma’s van Tito de Lange bestaan uit mooie thema’s over diverse 
levensvragen. Bij hem kan en mag je alles bespreekbaar maken, zonder dat je 
het gevoel krijgt een buitenbeentje te zijn. Het is zijn expertise en passie om 
mensen hoop en levensenergie te geven in juist veelal moeilijke tijden. 

*Je kunt/mag zijn programma ook onder de aandacht brengen bij anderen die 
het juist nu extra hard nodig hebben, want ieder mens is het waard om zich 
welkom en beschermt te voelen hier op aarde.  

Voor meer informatie kan je klikken op de onderstaande Links: 

*SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTES 
*WISE MIND RADIO SHOW WITH JANSENIUS T. LANGE Jr. 
*http://tobtr.com/s/9625403 
*Meer informatie over Jansenius T. Lange  
 
Voertaal Engels 
 

 
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 

 

http://www.wiseminddevelopment.org/
http://awalkintheclouds.wixsite.com/papacito1955
http://tobtr.com/s/9625403
http://www.aedskevansteenbergen.nl/link-self-development-wisdom-institute/

