Energetische bescherming
Trilling verhogen, verstoring verwijderen en uitlijning met de Bron

Dagworkshop door dr. Frits Evelein
Plaats: Den Bosch, Yogacentrum Joy: Het Kruithuis
Citadellaan 7 5211 XA ’s Hertogenbosch
Datum en tijd: 28 Januari 10:30-16.30 uur (Lunch: zelf
meenemen)
Entree: €65,-- (voor koffie en thee wordt gezorgd)
Aanmelden via: Maureen Lassooy email
integraleyogadenbosch@gmail.com tel: 06-499 522 59 / 0682 008 775
Om je goed te voelen, gezond en gelukkig te zijn is het van belang om diep contact te ervaren met je hart, je geestelijke
hart en het Hart van de schepping – de Bron. Je energie en trilling hoog en zuiver houden en je verbinding met de Bron
zijn essentieel. Een energetisch zuiver lichaam en een zuivere leefomgeving zorgen dat je je trilling gemakkelijker kun
verhogen en uitlijnen met de Bron. Echter in onze drukke samenleving is het zuiveren van je energie en die van je
omgeving een constant proces en uitdaging.
Deze workshop ondersteunt je concreet en praktisch hierbij met concrete manieren voor het verhogen van je trilling in je
lichaam en je omgeving. Dat doen we in korte meditaties en in het bijzonder met behulp van een unieke vorm van energie
in klank: Music from Source. In twee speciaal gecomponeerde albums vertalen klanken op een unieke wijze hoge
kosmische frequenties die perfect uitgelijnd zijn met universeel bewustzijn en de Bron. Jouw Essentie is ook van de Bron
en door je trilling af te stemmen in balans met de Bron, opent zich in je een constante stroom van creatieve, helende en
verbindende energie. Dit kun je ook in je omgeving doen en zo de zware invloeden die in een ruimte, kamer, gebouw
kunnen hangen verminderen.
In deze workshop ervaar je onder andere:
•

De trillingen van je lichaam, energieveld, de ruimte

•

Het oplossen van verstorende soorten energie en trillingen

•

Je Hoger Zelf en je verbinding met de Bron

•

Uitlijnen van je energie met je Hoger Bewustzijn

•

Contact met je geestelijke Familie van de Bron,

•

Enige achtergronden van je bewustzijn, je oorsprong en de Bron

•

Verstillen van je denken en diepgaande korte meditaties

•

Contact met leuke inspirerende mensen en we laten ons verrassen …

Frits Evelein was jaren opleider aan de Universiteit Utrecht en het Rotterdams Conservatorium. Hij was tevens 20
jaar priester in de Vrij-Katholieke Kerk. Tegenwoordig componeert hij Music from Source, een revolutionaire nieuwe
manier van vertalen van Universeel Bewustzijn en energie in klank, zodat deze via resonantie eenvoudig
opgenomen en geïntegreerd worden door de luisteraar. Ook schrijft hij over bewustzijn, genezing, meditatie en
nieuw onderwijs. Voor meer informatie: http://musicfromsource.net/events/,
https://www.youtube.com/user/MusicFromSource/videos en https://www.facebook.com/MusicFromSource

