
	

	

 
 
 
 

Aartsengel Michael en alle engelen 
Een ervaringsgerichte workshop over verbinding en universeel bewustzijn 

 

Frits Evelein en Angelique van der Eijk 
 

Datum: 10 maart – Naarden. Locatie: Meentweg 9 1411 GR – Theosofisch Centrum - 	
Tijd: 19.30 – 22.00  (inloop vanaf 19.00 met koffie en thee) 
Entree: € 25,--  Aanmelden via:	angelic.renewALL@gmail.com	
 

Aartsengel Michael is een magistraal wezen van puur zilverblauw licht en energie, met een 
majesteitelijke presence. Zijn essentie is alomtegenwoordig, zo groot als een geheel universum en 
zijn werkzaamheid is een uitdrukking van de wetmatigheid – de Goddelijke Orde – in de schepping. 
Zijn wezen herstelt, lijnt uit en activeert de universele blauwdruk en principes zodat de verbinding 
met het grotere geheel in elke detail gaat resoneren. 
Michael vervult op dit moment een heel belangrijk rol voor mensheid, aarde en verder. Hij houdt 
de verbinding met het Universele Hart, de Bron en door die uitlijning herstelt de Goddelijke Orde 
zich geleidelijk op de planeet. Zo ondersteunt zijn aanwezigheid ook jou in je geestelijke ontwaken 
en menselijke ervaring.  
 

In deze workshop ervaar je via mediatie en muziek, verschillende aspecten van Michael en de 
engelen. Je voelt zijn beschermende, verruimende, bekrachtigende en verbindende werking. We 
reflecteren op de ervaringen en bespreken aspecten zoals de samenwerking tussen mensen en 
engelen, het aanroepen van Michael en je geestelijke ontwikkeling in relatie tot de begeleiding 
vanuit de geestelijke werelden etc...  

 
Dr. Frits Evelein, is bewustzijnsleraar, coach, auteur en onderzoeker. Hij componeert Music from 
Source waarin universele energie en bewustzijn is vertaald in klank, zodat deze 
multidimensionale energie eenvoudig te integreren is in je menselijke leven en 

ervaring.  www.MusicfromSource.net. 	
 
Angelique van der Eijk is coach en engelenwerker. Ze brengt op een unieke wijze 

de energie van aartsengelen en andere engelenorden.  Ze werkt met zang en heeft een unieke 
verbinding met de geestelijke wereld van de engelen.	angelic.renewALL@gmail.com	


