NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief nr.11 – 1-1-2017

WORKSHOP AARTSENGEL URIËL
VREDE EN REDDING
Werken aan jouw ziele plan.
Aartsengel Uriël voor transformatie en manifestatie van onze wensen.
Waar sta je nu en waar wil je naar toe op spiritueel gebied?

Woensdagochtend 8 maart 2017
9.30 - 12.00 uur
Aartsengelen zijn “brug - engelen”. Ze 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.
Aartsengel Uriël is de zesde Aartsengel en dient de gouden straal. Dit is de straal van vrede.
Uriël is de Aartsengel van de profetie en openbaring. Hij kent de geheimen van de toekomst
en geeft hulp en begeleiding bij het intensiveren van je intuïtieve en paranormale
vermogens. Hij is het meest verbonden met de aarde. Hij helpt ons de materiële wereld te
meesteren terwijl we tevens ook bij de goddelijke ordening aansluiten en hiermee in
evenwicht leven. Zijn lichtkrachten van het bewustzijn worden verankert in de materie. Zijn
engelenenergie is opruimend, geeft kracht en zelfvertrouwen en helpt bij het vertrouwen op
het goddelijk plan. Hij versterkt het talent, om naar de wijsheid van je lichaam te luisteren.
Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne - en grofstoffelijke lichaam
versterkt, om zodoende de spiritualiteit in het dagelijks leven te leven. Onder zijn leiding
kunnen we op ons doel blijven richten om dit te bereiken en onze mogelijkheden volop
ontwikkelen.
Thema: Schepper-, beslissing-, daadkracht, vrede, harmonie, structuur, evenwicht tussen het
goddelijke plan en de materiële structuur, manifestatie, omzetten, goddelijke trilling in de
materie te brengen.
Inzet: Uriël helpt bij lethargie en krachteloosheid, bij gebrek aan moed voor de eigen
visioenen; hij versterkt het zelfvertrouwen, de levensvreugde en de vrolijkheid; zijn energie
helpt bij zakelijk succes, in stresssituaties en bij manifestaties, het creëren en voor de
materialisatie van wensen.
Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie.
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 8 maart 2017 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.
Aanvraag graag per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com

___________________________________________________________________________

CURSUSSEN
Er gaan weer nieuwe cursussen van start, waarin een persoonlijke begeleiding
aansluitend op jouw spiritueel pad centraal zal staan, zoals 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
INTUITIEF/HELEND SCHILDEREN
Veren reading.
Woensdagochtend 18 januari en woensdagochtend 25 januari 2017.
Groep 1 en 2 (nog een enkele plaats beschikbaar).
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___________________________________________________________________________
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

