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NIEUWSBRIEF 

Nieuwsbrief nr.17 – 30/8/2019 
 
 

“Het intensiveren en manifesteren van jouw persoonlijke relatie met het Licht” 
 
 

 
 

“De weg tot nieuw bewustzijn noemen wij ook de weg van het ontwaken; dat is het doorzien 
van de nacht, van het ik. 

Wie uit de nacht ontwaakt, is in Licht. 
In hem is het Licht”. 

De stem van het rozenhart 
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Workshop 
 
 

“Het intensiveren en manifesteren van jouw persoonlijke relatie met het Licht” 

 
 

Woensdagochtend  27- 11-2019 van 9.30 tot 12.00 uur 
 
 

Tijdens de workshop worden er diverse mogelijkheden aangereikt om onze verbinding 
met “het Licht” te intensiveren.  
De winter periode van het jaar kunnen we met name inzetten om de connectie met onszelf 
en de wereld om ons heen te verdiepen. Wij gaan tijdens de workshop onze voorgenomen 
intenties op een spirituele manier extra bekrachtigen en neerzetten.  
Er worden diverse mogelijkheden aangereikt, waar je hierna zelf mee aan de slag kunt gaan. 
 
De diverse invalshoeken zullen zijn: 
 

Het afstemmen op de Engelen van het Licht met in het bijzonder Aartsengel Uriël. 
 

Hoe kan je een speciale Lichtplek in je huis creëren, zoals bv een huisaltaar? Het 
toepassen van je eigen dagelijkse rituelen geeft meer structuur en houvast in je eigen leven 
en zorgt er tegelijkertijd voor dat je met dankbaarheid, zingeving en persoonlijke 
verdieping bezig bent. Zo kunnen bv vreugde, verdriet, wensen en andere 
belangrijke aandachtspunten vanuit een meer intens beleven worden neergezet. 
Uiteindelijk heeft dit een helende uitwerking op jezelf en je leefomgeving.  
 

Bewustwording en transformatie. 
Het inzetten van het element Vuur in de vorm van bv kaarsen om positiviteit, passie en 
levenskracht te activeren. We gaan goed kijken welke energie je wilt neerzetten om oude 
patronen te transformeren en om een nieuwe stroom op gang te brengen. 
 

 Werken met de kaars, zoals bv het ontvangen van boodschappen via het element Vuur 
d.m.v. roetlezen. 
 

Een Engelenlichtcirkel maken, indien gewenst kunnen foto’s worden meegebracht van 
personen (wel met instemming) en/of overledenen, die we extra in het Licht gaan zetten. 
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Zelf meenemen: 
 

Een kaars om te branden, hierbij letten op een zelfgekozen kleur en een goede 
onderzetter/houder.  
 
De workshop wordt op woensdagochtend 27-11-2019 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. Je kunt je 
opgeven voor deze workshop per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com 
 

 
  

mailto:aedskevansteenbergen@hotmail.com
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Healing 
 

& 

Consulten 

 

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

 

& 

 
Cursussen 

 
Intuïtief schilderen op de woensdagochtend 1x per maand. 

Een persoonlijke begeleiding/reading aansluitend op jouw ontwikkeling staat hierin centraal. 
De kosten per les zijn € 20 per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen. 
 

Werken met Engelen  

& 
 

Workshop 
 

“Het intensiveren en manifesteren van jouw persoonlijke relatie met het Licht” 
 

Woensdagochtend  27-november 2019 van 9.30 – 12.00 uur.  

De kosten bedragen € 20 per persoon. Een werkmap, koffie en thee zijn inbegrepen. Je kunt je 

opgeven voor deze workshop per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com       
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TIP 

 

Warm aanbevolen 
 

TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE 
 
 

 
 
 
 
Zondag 20 oktober 2019 geeft Tulku Sonam weer een lezing. 

Voor meer informatie over het thema, zie: Bijeenkomst met Tulku Sonam Choedup Rinpoche 

Wil je deze bijeenkomst graag bijwonen, dan raden wij je aan om in verband met de 

beperkte ruimte, je zo spoedig als mogelijk op te geven.  

  

http://www.aedskevansteenbergen.nl/workshops-gegeven-door-tulku-sonam-choedup-rinpoche/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/workshops-gegeven-door-tulku-sonam-choedup-rinpoche/preview5tevbve0/
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Vanaf 10.00 inloop met koffie/thee 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 uur:           Aanvang van de lezing. 

11.30 – 11.45 uur:  Korte pauze met koffie en thee. 

11.45 – 12.45 uur:  Voortzetting van de lezing met daarnaast de mogelijkheid tot het stellen 

van vragen.  

Entree:                      15€ (koffie/thee en lunch inbegrepen). 

 

Alle opbrengsten zijn bestemd voor de levensmissie van Tulku Sonam. 

 

 
  

http://www.aedskevansteenbergen.nl/lichtwerker/heart1/
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TIP 

 
 

Warm aanbevolen 
 
 

 
 
 

Associated with 
 
JANSENIUS T. LANGE JR.  /  SELF DEVELOPMENT WISDOM INSTITUTE 
 

“Our purpose is to encourage all persons, through universal self-development wisdom 
courses that we create, to build within themselves the character integrities of human beings 
entrusted with the treasure of limitless spiritual potential”. 

WWW.WISEMINDDEVOLEPMENT: Jansenius T. Lange Jr. 
  

https://www.wiseminddevelopment.org/about-us
http://www.wiseminddevelopment.org/
http://www.wiseminddevelopment.org/
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Kaarsje branden 
Van 7 t/m 13 september ben ik aanwezig in Lourdes. 
Wil je graag dat ik daar een kaarsje voor je brand met daarbij jouw intenties, dan kan je dit 
aan mij kenbaar maken via de mail.  

http://www.aedskevansteenbergen.nl/extra-service-op-2425-en-31-december-2018/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/bernadette-soubirous-van-lourdes/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/extra-service-on-december-2425-en-31-2018/preview9-4-2/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/lichtwerker/heart1/
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Als erkend Therapeute aangesloten bij het CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten en 
voldoe aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ). 

 

 
 

Aelis Ma Rei 
 

In Licht en Liefde, Ædske van Steenbergen 
 


