
 

 

 

Verfrissend ontspannend onderdompelen in meditaties en Music from Source. 

Hyacintha Kraidy en Frits Evelein 

Datum: 7 oktober 2017  
Tijd: 10.30 tot 16.30 uur (zelf lunch meebrengen, voor drinken wordt gezorgd)  
Entree: € 45,--   Locatie: Apeldoorn, De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199  7312 CS  
Aanmelden via: Luc Angevaare:  luc@claritasessentiae.nl    
 
Een Cosmic Spa is een bijzondere ervaring, een energetische sauna met bijzondere energie, ervaringen, healing, 
meditatie, nieuwe inzichten en Music from Source. Een super relaxte verwendag waar je ook veel leuke en 
inspirerende mensen ontmoet. Bij een Cosmic Spa bouwt de energie zich gedurende de dag geleidelijk en 
liefdevol op zodat je deze optimaal kunt integreren. 
 
Elke Cosmic Spa is anders, we stemmen ons van tevoren af op de groep en voelen dan wat nodig is en het beste 
past. Deze keer maken we een combinatie van healing, meditatie en ook wat achtergrondinformatie rond een 
thema dat zich aandient. Een weldadige afwisseling van diepe ontspanning, een energetische boost en nieuwe 
inzichten. 
 
De ochtend gebruiken we om je energieveld schoon te scrubben van oude ballast, zodat de cellen zich lekker 
kunnen openen voor nieuwe impulsen van zuivere Bron Energie in allerlei kleuren, tonen en frequenties.  
In de middag maken we een bijzondere multidimensionale reis. Samen doen we nieuwe ervaringen op: van je 
Hoger Bewustzijn, je Geestelijke Familie van de Bron, altijd met het Universum en de Bron als uitgangspunt. 
 
We hebben een grote ruimte waar je lekker kunt zitten of liggen, net naar wat je wilt. Het lekkerste is natuurlijk om 
in een zonnestoel met een dekentje te liggen. Je mag je stoel mee nemen of een matje op de grond leggen. Zorg 
altijd goed voor jezelf zodat je zo ontspannen mogelijk deze dag kunt ervaren. 

 
Hyacintha Kraidy werkt als medisch helderziende. Zij beschikt over gaven om 
diepe lagen in je lichaam en bewustzijn te schouwen, ook in vorige levens. Ze 
heeft een bloeiende praktijk als healer, coach en opleider, verzorgt online 
groepshealingen en webinars en publiceert geregeld in diverse tijdschriften.  
www.claritasessentiae.nl https://www.youtube.com/user/Claritasessentiae 
https://www.facebook.com/ClaritasEssentiae/ 
 
Dr. Frits Evelein werkt als componist en opleider en bezit het vermogen om hoge 
multidimensionale energie en universeel bewustzijn te vertalen in klank, zodat je 
deze op een natuurlijke wijze kunt opnemen. Hij publiceert artikelen en boeken en 
verzorgt workshops, lezingen en opleidingen over bewustzijn, onderwijs en coaching in binnen- en buitenland. 
www.MusicfromSource.net  https://www.youtube.com/user/MusicFromSource 
https://www.facebook.com/MusicFromSource/ 
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