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Werken vanuit helende energie en de gekleurde stralen van de 7 Aartsengelen 
Woensdagochtend 24 januari 2018 van 9.30 - 12.00 uur 
 
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, werkveld en kleuring. Zij werken vooral via het hartchakra. 

“In verbondenheid en in samenwerking met de 7 Aartsengelen kijken naar oplossingen en 
hulp in jouw leven”. 

Op welke manier kan je om begeleiding vragen aan één of meerdere Aartsengelen om meer 
duidelijkheid te krijgen over een bepaalde situatie?  
Er wordt in deze workshop op een eenvoudige manier aangereikt hoe je de 7 Aartsengelen  
kan inzetten met betrekking tot jouw specifieke vraag.  
Hieronder alvast een korte beschrijving van de 7 Aartsengelen, gekleurde stralen en 
bijbehorende taken: 

 Aartsengel Michaël dient de blauwe straal van bescherming, moed en kracht. 

 Aartsengel Jophiël dient de gele en gouden straal van verlichting, wijsheid en 
creativiteit. 

 Aartsengel Chamuël dient de roze straal van universele en belangeloze liefde. 

 Aartsengel Gabriël dient de witte straal van harmonie en reinheid. 

 Aartsengel Raphaël dient de groene straal van genezing en waarheid. 

 Aartsengel Uriël dient de gouden straal van vrede, profetie en openbaring. 

 Aartsengel Zadkiël dient de violette straal van vrijheid, loslaten en transformatie.  
 
Er wordt een begeleidende meditatie en visualisatie gedaan.  Door vervolgens zelf 
regelmatig te blijven vragen om begeleiding 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 24 januari 2018 van 9.30 – 12.00 uur aan huis 
gegeven. 
Adres: Reijgershof 51 
Ouderkerk a/d Amstel 
 
De kosten bedragen 20€ per persoon. Een werkmap, koffie en thee zijn inbegrepen. 
Aanvraag graag per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com 
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Healing 

 Engelen - Healing 

& 
 
 

 Privé consulten ter ondersteuning bij jouw spirituele ontwikkeling. Er zijn diverse 
mogelijkheden, zoals een persoonlijke reading, kaartlegging, hypnotherapie, etc. 
Indien wenselijk is er de mogelijkheid voor een meer intensieve begeleiding.  

&   

                                   
  

                                        Consulten 

Cursussen 
 Intuïtief schilderen op de woensdagochtend 1x per maand.  

 Een persoonlijke begeleiding aansluitend op jouw ontwikkeling staat hierin centraal. 

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

& 

Workshops 

 In het voorjaar gaan er weer nieuwe workshops van start. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
Warm aanbevolen 
 
 TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE   /  SHAGRASCHOOL 
 
Wij zijn verheugd dat Tulku Sonam Choedup Rinpoche in het voorjaar van 2018 weer naar 
Nederland komt. Mede door het geven van diverse prachtige bijeenkomsten is hij inmiddels 
bij velen een goede bekende geworden.  
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. Er 
zijn inmiddels diverse  nieuwe onderwerpen mogelijk zoals: 

 Een Puja voor het welzijn van ons allen en onze planeet Aarde  

 Lezing en Meditatie rondom het thema burn out. 

 Lezing en Meditatie rondom het thema vergeven en vergeten. 
 
Voor meer informatie hierover, zie: TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE   /  SHAGRASCHOOL 

 Wanneer je belangstelling hebt voor een inzegening van een (werk)ruimte of huis, 
dan kan je hier alvast een aanvraag voor indienen. Ook privé consulten kunnen op 
afspraak worden gemaakt. 

 

 Mocht je belangstelling hebben om zelf een bijeenkomst ten bate van Tulku Sonam 
Choedup Rinpoche zijn levensmissie te organiseren, dan kan je hierover contact met 
mij opnemen. 

  

 

http://www.tulkusonam.nl/
http://www.shagraschool.org/
http://www.tulkusonam.nl/
http://www.shagraschool.org/


 
 

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

Warm aanbevolen 
 

JANSENIUS T. LANGE JR.  /  SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTE 

Tito Lange Jr. heeft als levensmissie, om zijn universal wisdom education wereldwijd 
toegankelijk te maken. Het is zijn expertise en passie om mensen hoop en levensenergie juist 
in veelal moeilijke tijden te geven. 
 
"Ik ben een modern filosoof. Mijn visie en passie is om wijsheid educatie te creëren om pesten 
en zelfmoord te stoppen bij de Amerikanen en alle teenagers wereldwijd. Mijn visie om 
teenagers op te voeden tot spirituele en menselijke- energieën van wijsheid werd mij op een 
zeer jonge  leeftijd geopenbaard en is nog steeds mijn drijfveer voor het werk dat ik zo vol 
passie doe. Ik zal altijd een leidende rol als advocaat hebben tegen het pesten in de 
Verenigde Staten en wereldwijd.... WAAROM zou een mens er bewust voor kiezen om een 
ander te kwetsten. WAT is de oorzaak dat hen om zo zich te gedragen, terwijl ze ook weten 
wat de gevolgen van hun gedrag zijn". 
 
 

 
 
 

 Who Are We & Wise Mind is wereldwijd beschikbaar als E-book (behalve 
bij Amazon.com). Gepubliceerd auteur/schrijver: Jansenius T. Lange Jr. 

  

https://www.wiseminddevelopment.org/about-us
http://www.wiseminddevelopment.org/
https://www.wiseminddevelopment.org/


 
 

 
Voor meer informatie, zie: Spirituele Therapie: www.aedskevansteenbergen.nl 

“Be The Change You wish To See In The World”, Ghandi 
In Licht en Liefde, Ædske van Steenbergen 

 

  
  

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

 

 
 

http://www.aedskevansteenbergen.nl/

