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WORKSHOP AARTSENGEL JOPHIËL
VERBINDING MET HET HOOGSTE BEWUSTZIJN EN HET MANIFESTEREN VAN GODDELIJKE
SCHOONHEID
Aartsengel Jophiël staat voor creatieve kracht en geeft alle zoekenden energie en moed
voor het bereiken van innerlijke wijsheid en verlichting.

Woensdagochtend 5 juli 2017 van 9.30 - 12.00 uur
Aartsengelen zijn "brug-engelen". Ze overbruggen het goddelijke en het aards-materiële, de
Schepper met de Schepping. Net als een brug maken ze een verbinding in twee richtingen. Zij dienen
niet alleen de mens, maar de hele schepping met: Het transformeren van de goddelijke impulsen.
Het ervaren van het goddelijke mogelijk maken en het begeleiden van mensen op hun weg naar
eenheid. Zij werken vooral via het hartchakra.
Aartsengel Jophiël is de tweede Aartsengel en dient de gele en gouden straal. Dit is de straal van
verlichting, wijsheid en creativiteit.
- Aartsengel Jophiël stuurt via het hartchakra met een roze energie het licht van goddelijke liefde
naar de zoekende, om deze met het hoogste bewustzijn te verbinden voor het bereiken van
innerlijke wijsheid en verlichting.
- Aartsengel Jophiël kan worden aangeroepen om negatieve gedachten in positieve om te zetten.
Wanneer je privé of in je werk in een moeilijke situatie zit, zal hij je liefdevol helderheid schenken bij
het vinden van goede oplossingen om blokkades in je eigen denken op te ruimen. Wanneer je niet
meer weet wat te doen, komt er door het verruimen van het bewustzijn de mogelijkheid om je weer
te kunnen ontspannen, te genieten van het leven en stabiliteit te ervaren. Aartsengel Jophiël zal je
om meer compleet te worden, spiritueel verder ontwikkelen en verrijken met innerlijke wijsheid,
geduld en innerlijke vrede. Vanuit de vernieuwde inzichten kunnen er nieuwe keuzes worden
gemaakt, om in overeenstemming met de goddelijke dimensie te leven.
- Aartsengel Jophiël is behulpzaam bij wetenschap, onderzoek, het integreren van talenten, het
contact maken met de intuïtie en bij visioenen. Hij wordt gezien als de beschermer van kunstenaars
en zal deze ondersteunen bij creativiteit. Wanneer je jezelf beschikbaar stelt als een helder en open
kanaal, kunnen creatieve ideeën en zielebeelden worden ontvangen, vertaald en in een uiteindelijke
vorm worden weergegeven. Creatieve gaven staan zo in dienst van de goddelijke dimensie en zullen
zich manifesteren in het brengen van schoonheid naar onze aarde toe. Uitingen van creatieve gaven
helpen mensen om zich boven het alledaagse bestaansniveau te verheffen. Ook bij de Feng
Shui kan Aartsengel Jophiël worden aangeroepen bij het creëren van een aangename sfeer in huis of
werkplek.
- Aartsengel Jophiël is tevens de bewaker van de heilige levensboom en je kunt zijn hulp aanroepen
om het milieubewustzijn te versterken.
Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie.
Er wordt een begeleidende meditatie, visualisatie gedaan. Door vervolgens zelf
regelmatig te 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 5 juli 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
Groep 2 - Woensdagochtend 31 mei 2017
Roetlezen en werken met houtskool en/of biester
&
Groep 1 - Woensdagochtend 7 juni 2017
~

WORKSHOP
Workshop Aartsengel Jophiël
5 juli 2017
&
Workshop Aartsengel Zadkiël
11 oktober 2017
~

SPIRITUEEL FESTIVAL NEDERLAND
Spirituele Consulten
Zondag 11 juni
www. spiritueelfestivalnederland.nl
~
ATELIERROUTE AMSTELVEEN
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017
Met mogelijkheid voor een KLEURENREADING (€ 15)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warm aanbevolen

TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE / SHAGRASCHOOL
Wij zijn verheugd dat Tulku Sonam Choedup Rinpoche eind oktober / begin november 2017 weer
naar Nederland komt.
Vind je het fijn een bijeenkomst in de vorm van een lezing, workshop , meditatie of puja te
organiseren, dan help ik je hierbij graag en kan je je hiervoor alvast bij mij aanmelden. Het is een
unieke kans om kennis te maken met de oudste Tibetaanse traditie. Juist nu in onze hedendaagse
samenleving, blijkt deze filosofie en leefwijze een bron van waardevolle informatie te bevatten en
antwoorden te kunnen geven op vele belangrijke levensvragen.
Voor meer informatie zie: Tulku Sonam Choedup Rinpoche
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warm aanbevolen

SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTE
Voor spirituele inzichten en begeleiding-WERELDWIJDTHE INSTITUTE OF SPIRITUAL SCIENCES
Jansenius T. Lange.Jr.
Boek, Unlock the secrets of the mind: Wise Mind
Auteur Jansenius T. Lange Jr.
“Spiritual light is life and Spiritual life is hope…” –JTL

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

Als erkend Eclectisch Therapeute aangesloten bij het CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten en
voldoe aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ).

