Helios Harderwijk
Programma 2018 - Klank & Heling
Verandering doet Wonderen
Toevallig liep ik recent een kringloopwinkel in. Mijn blik viel op een boek van Marianne Williamson
met bovenstaande titel. Voor € 1 ging het met mij mee. Ik sloeg dit boek open en las:

Dit zijn tijden waarin onze spirituele veronderstellingen in twijfel worden getrokken, nu de macht
van het duister ons honend de vraag stelt: En waar blijf je nu met al die liefde van je?
Het antwoord luidt dat die liefde in ons binnenste zit en gewoon wacht tot haar de vrije loop
gelaten wordt. De duisternis is een uitnodiging aan het licht, een oproep aan de geestkracht in
ons allen…
Terwijl het overal om ons heen donker lijkt, ontluikt er een dieper inzicht dat ons pad kan
verlichten. Dat licht, een soort hedendaagse ster van Bethlehem, is een teken dat er iets nieuws
gloort aan de horizon; het wenkt ons het te volgen naar de geboorte van iets fantastisch.
De wonderen in de wereld om ons heen zijn niets in vergelijking met wat zich in ons binnenste
afspeelt.
Dit is niet de eindtijd, maar een nieuw begin.
Wat er momenteel geboren wordt, is een nieuwe mensensoort. En dat speelt zich allemaal
aanschouwelijk af in ons eigen leven.

Dit is de Nieuwe Tijd
Bovenstaande tekst is een prachtige boodschap voor Kerst 2017. Waarbij 2017 = 10 = 1 staat voor
een nieuw begin. Waar en wanneer ben jij opnieuw geboren en opnieuw begonnen?

Verandering doet (ver)Wonderen
Met veel plezier presenteren wij het programma 2018, onder voorbehoud dat er wellicht nog een paar
veranderingen kunnen optreden. Begin dit jaar is Dorien Damstra de programmacommissie, op dat
moment bestaande uit Henk Revenberg en Eugène Klooster, komen versterken. Zij verzorgt
sindsdien onze nieuwsbrieven en is de webmaster. Recentelijk zijn ook Peggy van der Burgt en
Jolanda de Vrieze toegetreden tot de programmacommissie. Vanaf 2018 zijn we dus op volle sterkte
met vijf mensen die vanuit hart en passie zich geroepen voelen. Je kunt een enthousiast team

tegemoetzien dat met veel plezier aan de slag gaat met het uitvoeren van programma 2018 en het
opstellen van programma 2019.

Klank & Heling
Voor 2018 is er een rode draad door het programma met het thema: Klank & Heling. Dat is niet zonder
reden. Het jaar 2018 = 2+0+1+8 = 11. Het getal 11 is een Meestergetal. In de numerologie worden
11 (2018), 12 (2019) en 13 (2020, eindtijd?) niet vereenvoudigd tot een enkelvoudig getal. We gaan
drie bijzondere jaren tegemoet.
In 2018 starten we op 11 januari, numerologisch gezien dus 11-1-11, met medium Sjaan van der
Gaauw. Zij werkt onder andere met engelenenergie en ze vertelde dat 11 ook het engelengetal is.
Daarom wilde ze heel graag op deze datum.
Op 22 maart (22-3-11) zal Evert Jan Beverwijk ons meenemen naar Helios en Heliopolis. Hij wordt
geïnspireerd door Meester Jezus, de Meesters uit het Oosten, de Meesters uit Egypte en meer.
En op 22 november (22-11-11) nemen Petra en Els van de Isismysterieschool ons mee bij volle maan
naar het mysterieuze Egypte en verbinden we ons met Isis en andere Goden.
We zullen Maria Magdalena ontmoeten bij onder andere Gabriela en Reint Gaastra
en Jaap Rameijer.
Gerrit Gielen zal ons via meditatie meenemen op ons eigen pad naar heling. Zijn vrouw Pamela
Kribbe channelt onder andere Jeshua en Maria Magdalena. Op die avond kun je kennismaken met
haar boeken en deze kopen, maar Pamela kan er zelf helaas niet bij zijn.
Voor de ledenavonden hebben we een groot aantal externe sprekers bereid gevonden hun passie en
kennis met ons te delen. Op de avonden van externe sprekers is toegang voor niet-leden mogelijk
tegen betaling. En met een vrijwillige eigen bijdrage van onze leden hopen we deze sprekers ook een
vergoeding voor hun (reis)kosten mee te geven.
We sluiten 2018 af met het bekende medium Simon Bakker, die mag onthullen wat we zelf nog niet
hebben ontdekt. En wellicht mag hij een sluier oplichten voor 2019.
Een groot aantal van onze sprekers zijn medium of heler, maar zullen niet als zodanig voor ons de
avond verzorgen. Je kunt altijd na hun lezing een afspraak maken met hen voor een persoonlijk
consult. Dat levert zoveel meer inzicht dan een paar minuten tijdens een openbare reading. Van harte
aanbevolen. We zullen toch vooral de Meester in ons zelf moeten doen ontwaken en aanspreken. Dat
vraagt meer inspanning, maar maakt je zelf wel Meester op eigen kracht.
In de Oud-Egyptische tijden werd veel gewerkt met de kracht van klank voor persoonlijke heling. We
zullen dan ook merken dat ook Egypte een rode draad is in 2018. We zullen een aantal keren de
avonden aanvangen met een meditatie op de klanken van Hathor, gechanneld door Tom Kenyon.
We zullen horen hoe Jezus en Maria Magdalena ook een tijd in Egypte (en Frankrijk) hebben vertoefd.
Helende klanken zullen we ook aantreffen in de presentaties van Frits Evelein, Maarten Moens,
Mark Hoek en Dhyan Sutorius. Kortom we gaan aan het werk met ons Zelf en ons Zelfhelend
vermogen.

Dit is de tijd
Dit is de tijd, voor wie het nog niet wist.
Dit is de tijd van de grote transitie, de openbaring.
Dit is de tijd van de terugkeer van ons (Christus)BewustZijn.
Dit is de tijd dat jij je dit bewust mag zijn of bewust mag worden.
Wij zijn de generatie waarvan de geschiedenis zal melden: dat was de tijd van de grote openbaring.

Dat begint van binnen naar buiten. Dat wil je niet missen. Daar wil je bewust bij zijn. Dus alle reden
om mee te doen, lid te blijven of lid te worden.

Dit is de tijd van het grote ontwaken
In de bijbel staat dat Adam in slaap viel, maar er staat nergens dat hij wakker werd. Nu staat de
mensheid op het punt van massaal ontwaken. Word wakker! Wees Waakzaam! Doe mee!
Als programmacommissie gaan we in Volle Vaart Vooruit. Maar we kunnen het niet alleen. Kom, doe
mee. Jij bent degene op wie je wacht. Samen werken voor de Nieuwe Tijd.

Zalig Christusfeest

Henk Revenberg

