
NIEUWSBRIEF 
Nieuwsbrief nr.10 – 26-10-2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Gabriël 

Harmonie en Reinheid 

Workshop 7 december 2016 

 Van 9.30-12.00 uur 

 

 

 



Aartsengel Gabriël 

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 Gabriël dient de vierde straal, de witte straal van harmonie en 
reinheid. Zijn naam betekent “kracht van God ”. Hij vult de ziel met gouden 
vibraties, laat ons innerlijk licht branden, geeft hoop, blijheid, verlichting en 
brengt vermeerdering. Hij is een overgangsengel en helpt bij thema’s als: 
Creativiteit, inspiratie, boodschappen, paranormale krachten, verwachtingen, 
kinderwensen, conceptie, veranderingen, vrijheid, (levens) vreugde, hoop, 
geboorte – leven – dood. 
Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen om de verbinding met het 
goddelijke te herstellen of te intensiveren. Hij is de Aartsengel van de 
verkondiging en kondigt aan dat iets nieuws en beters begint “ hoorn des 
overvloeds ”. 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 het 
levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt innerlijke beelden, dromen en 
visioenen te begrijpen en geeft troost in moeilijke tijden. 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 7 december 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. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Cursussen 
 

Er zijn diverse cursussen mogelijk, 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 
MEDITATIE 

Woensdagochtend 16 november 2016 

Gegeven door 

Tulku Sonam Choedup Rinpoche 

& 

WORKSHOP AARTSENGEL GABRIËL 

Woensdagochtend 7 december 2016 

9.30-12.00 uur 

& 

INTUITIEF/HELEND SCHILDEREN 

 

http://www.aedskevansteenbergen.nl/tulku-sonam-choedup-rinpoche/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/workshops-cursussen/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/intuitief-schilderen/


 
 

 

 

 

 

Warm aanbevolen 

Tulku Sonam Choedup Rinpoche   

De gehele maand november is Tulku Sonam Choedup Rinpoche weer in 
Nederland aanwezig. Woensdagochtend 16 november geeft Tulku Sonam 
Choedup Rinpoche een meditatie bijeenkomst in Ouderkerk met aansluitend 
de mogelijkheid om hier dieper op in te gaan via het stellen van vragen.  

Vanaf 13.30 – 14.30 uur is er de mogelijkheid voor een persoonlijk Consult .  

Het is een unieke kans om kennis te maken met de oudste Tibetaanse 
traditie. 
Alle opbrengsten van de bijeenkomst zijn ten bate van Tulku Sonam Choedup 
Rinpoche zijn levensmissie. 
Aanmelden via: aedskevansteenbergen@hotmail.com 

Voor meer informatie programma: MEDITATIE 

Entree 20€, dit is inclusief koffie, thee en lunch. 

Voertaal Engels  

 

Voor meer informatie Tulku Sonam Choedup 
Rinpoche: http://www.tulkusonam.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulkusonam.nl/
http://tulkusonam.nl/nl/consultation/mo_oracle
mailto:aedskevansteenbergen@hotmail.com
http://www.aedskevansteenbergen.nl/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heintendsvictory.org/what-malawi-is-facing/
http://www.lionandeagleministries.org/africa/


 

 

 

  

Warm aanbevolen 

Jansenius T. Lange.Jr.   

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

SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTES  

&   

WISE MIND RADIO SHOW WITH JANSENIUS T. LANGE Jr. 

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 e-

mail: Titolange@yahoo.com 

 

 

http://www.wiseminddevelopment.org/
http://awalkintheclouds.wixsite.com/papacito1955
mailto:Titolange@yahoo.com


 

 

 

Warm aanbevolen 

Medicine Turtle & Sun Turtle Woman 

NATIVE MEDICINE HASSUNY ACADEMY 

Volgens de traditie van de Cherokee vrouwen. 

The quiet revolution of the 7th generation by Henry Red Cloud / Medicine Turtle 

Standing Rock, Stop the Dakota Acces Pipeline 

 

 

 

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://hassunybodyworkcherokee.jimdo.com/
https://www.amazon.com/quiet-revolution-7th-generation-stille/dp/069267716X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475652616&sr=1-1
http://henryredcloudtourplan.jimdo.com/standing-rock-no-dakota-access-pl/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/

