Een ervaringsreis naar de Bron, het universum en je Wezen
I am the Universe, I am Love & multi media meditaties

Frits Evelein
Plaats: Den Bosch, Yogacentrum Joy: Het Kruithuis
Citadellaan 7 5211 XA ’s Hertogenbosch
Datum en tijd: 28 Januari 19.00-22.00 uur
Entree: € 25,-- Aanmelden via: Maureen Lassooy email
integraleyogadenbosch@gmail.com tel: 06-499 522 59 / 06-82
008 775
Ervaar de Bron, en hoe Oneindige liefde, oneindige creativiteit en
oneindige overvloed vanuit de Bron in de gehele schepping stroomt. Je
bent ontstaan vanuit de Bron en de oneindige liefde en creativiteit zit
diep in je tot in elke cel van je lichaam.
De film “I am the Universe, I am Love” gemaakt door Caroline Cory is een energetische en
bewustzijns-ervaringsreis vanuit de eerste impuls van de schepping, vanuit de Oneindigheid. Een
tocht vol diepe kalibratie en resonantie, door de Bron de Schepper – Mind, Spirit en Fysieke energie
van de Bron. Verder door de eerste Universa van puur licht, het kristallen universum, je ervaart de
Levens Architect en de geboorte van het universele DNA van de menselijke blauwdruk en voelt de
Zee van Glas, een gigantisch informatie netwerk van het gehele universum
De reis gaat naar de aarde, naar jouw hart. Het ondersteunt je liefdevol en indringend in het
herinneren van je wezenlijke oorsprong, je verbinding met de universele Bron, jouw eenheid met het
gehele Universum.
Frits Evelein heeft de meeste muziek bij deze film gemaakt en heeft de ontwikkeling van de film met
alle bijzondere achtergronden stap voor stap meegemaakt en via de muziek mede vorm gegeven.
Op deze avond neemt hij je op inspirerende wijze mee op een innerlijke reis, hierbij wordt gebruik
gemaakt van meditatie, muziek en de film. De energie die je kunt ervaren is heel bijzonder en helpt je
op en compleet nieuwe manier te ontwaken in wie je werkelijk bent.
Op deze avond kun je ervaren:
• Verhogen van Je trilling en frequentie
• Je verbinding met je Hoger Zelf en je Goddelijke Kern
• Hoe je energie voelt als deze uitgelijnd is met de Bron en het
Universum
• Hoe de Bron voelt en hoe de Mind-Spirit-Fysieke energie van
de Bron doortrilt in elke cel van je lichaam
• Hoe muziek en multimedia je dagelijks kunnen ondersteunen.
• En nog veel meer…
Meer informatie hier: www.musicfromsource.net/events

