Helios Programma Najaar 2016

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Helios - Programma Najaar 2016
Welkom
Het najaarsseizoen 2016 staat in de startblokken voor de eerste avond op 8 september 2016 met een reeks
van 8 (+1) avonden tot de kerst. En vanaf nu in de schitterende nieuwbouw en prachtige zalen van De
Kiekmure. Je bent welkom tijdens de avonden. Nog geen lid? Word dan lid, dan heb je toegang tot alle
avonden en steun je onze activiteiten financieel. Samen staan we sterk.

Een boodschap voor jou
Nieuw is dat we vanaf nu mediums willen gaan uitnodigen voor de leden-avonden met het doel dat een
medium in een intieme sfeer voor een kleinere groep mensen (max. 20) channelt. Manon Arnold is de eerste
die op deze manier op 3 november voor een kleine groep leden medium is.
Voordeel is dat je ook zelf aan de beurt kan komen indien het medium een boodschap ontvangt voor jou.
Deze avonden vragen een kleine bijdrage van de leden van € 10 aangezien een medium dit niet kosteloos
doet. En je dient je hiervoor op te geven per email want het aantal is gemaximeerd. Dus vol = vol.

Extra activiteiten
Tevens nieuw is dat we in co-creatie met sprekers activiteiten faciliteren en initiëren die buiten het reguliere
Helios programma vallen. Zo zal Petra Stam, die vorig jaar voor Helios een avond verzorgde (De terugkeer
van het Licht), samen met Els Lijessen in De Kiekmure een openbare workshop geven waarvoor mensen uit
diverse delen van Nederland komen. Als Helios lid heb je het voordeel dat het nu vlakbij is, in een bekende
omgeving, en je kan je als eerste opgeven per email. Want ook hier geldt; vol = vol.
We zijn ook nog in gesprek met een ander voor een middag, dus houd onze website of nieuwsbrieven in de
aandacht. We hopen zo een breder aanbod met een groter bereik te kunnen realiseren.

Minibeurs
Ben je lid of geen lid, dat maakt niet uit, want indien je zelf graag kosteloos een onderwerp voor het voetlicht
wilt brengen met een tafeltje of een activiteit (reading, healing, korte lezing of workshop) laat het ons dan
spoedig weten per email. Dan kan je wellicht ook jouw kennis en kunde presenteren op onze minibeurs op
22 september 2016.
Wij wensen je inspirerende avonden met veel bewustwording. Graag tot ziens.
Het Bestuur & de Programmacommissie

Programma September - December 2016
De Helios avonden vinden altijd op donderdag avond plaats in sociaal cultureel centrum "De Kiekmure" te
Harderwijk (zie route).
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De activiteiten beginnen om 20.00 uur en duren tot circa 22.30 uur,
onderbroken door een pauze voor ontmoeting en consumpties.
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Samenvatting programma - Najaar 2016
Het voorlopig programma voor najaar 2016 voor 9 boeiende avonden vind je hieronder.
Datum
Do 08-09-2016
Do 22-09-2016
Do 06-10-2016
Do 20-10-2016
Do 03-11-2016
Do 17-11-2016
Do 01-12-2016
Do 15-12-2016

Door
Henk Revenberg
Helios Minibeurs
Arno Hovius
José van de Wouw
Manon Arnold
Berry Vincenta
Willeke Heinen
Pauline Plokhooij

Categorie
Workshop - Leden
Workshop - Openbaar
Lezing - Leden
Workshop - Openbaar
Medium - Leden
Channeling - Openbaar
Workshop - Leden
Workshop - Openbaar

Titel / link naar meer info
Soul Body Fusion - Her-Inner jeZelf
Diverse activiteiten door leden
Natuurgeneeskunde
Klankhealing Concert
Medium - € 10 voor leden (max. 20 leden)
Veranderend Bewust-zijn
De helende kracht van bachbloesems
Licht-ritueel - Welkom 2017

Een workshop in De Kiekmure van sprekers van vorig jaar, waarop we je graag attenderen:
Do 21-12-2016 Petra & Els
Workshop
ISIS - de Godin van Licht & Liefde

Donderdag 08-09-2016 - Workshop - Leden - 20.00 uur – Kiekmure
Soul Body Fusion - Her-Inner jeZelf - Workshop door Henk Revenberg
Soul Body Fusion is een proces dat staat voor betere verbinding tussen ziel en lichaam. De kracht van dit
proces is de eenvoud. We gaan via dit proces ervaren dat er meer van onze licht en geest in onze cellen
binnenkomt en zullen zo meer heelheid ervaren met ons zelf, de anderen en de omgeving.
Inspiratie = in spirit raken. Laat je raken, je hoeft niet te doen maar te laten, én te ZIJN.

Donderdag 22-09-2016 - Workshop - Openbaar - 20.00 uur – Kiekmure
Minibeurs - Activiteiten door leden en niet leden
De gelegenheid om te laten te zien wat je kan, of wilt delen, met anderen op spiritueel gebied. Hierbij
denken we aan bijvoorbeeld reading, channeling, een tafeltje met informatie over je activiteit, korte
workshop of lezing, of iets anders. Laat het ons spoedig weten per email als je belangstelling hebt om jezelf
te presenteren.
Of kom als bezoeker en laat je verassen door wat anderen te bieden hebben. Voor leden gratis, niet leden
betalen enkel de toegangsprijs van € 12,50, de activiteiten zijn verder kosteloos.

Donderdag 06-10-2016 - Lezing voor Leden - 20.00 uur – Kiekmure
Natuurgeneeskunde - Lezing door Arno Hovius
Nadere informatie volgt in onze volgende Nieuwsbrief en kunt u binnenkort vinden op de infopagina.

Donderdag 20-10-2016 - Workshop - Openbaar - 20.00 uur – Kiekmure
Klankhealing Concert - Workshop door José van de Wouw
Ontspannen liggend op een matrasje word je ondergedompeld in een bad van zachte klanken. Naast
klankschalen hoor je zang en akoestische instrumenten uit alle delen van de wereld zoals koto, sandawa,
native american flute, sjamanendrum en meer. De subtiele klanken hebben een harmoniserende werking op
lichaam en geest en brengen, ieder op hun eigen wijze, je energie in balans.
Een klankconcert raakt je op vele niveaus en kan je in diepe ontspanning brengen. Diepe klanken. Hoge
klanken. Doordringende klanken. Lieflijke klanken. Heel dichtbij en dan weer ver weg. Trilling, klank en
kleur. Verhoog je trilling, kom doe mee.
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Donderdag 03-11-2016 - Medium voor Leden - 20.00 uur – Kiekmure
Medium - € 10 voor leden (max. 20 leden) - Boodschappen via medium Manon Arnold
`Ik ervaar het als een voorrecht om boodschapper te mogen zijn tussen de geestenwereld en de ontvanger
hier op aarde. Al op jonge leeftijd merkte ik dat er meer was tussen hemel en aarde en voelde veel aan van
andere mensen. Ik kreeg 'seintjes' van de spirituele wereld en kreeg glimpen te zien van 'de andere kant'. Het
hoorde er gewoon bij.
Pas later begreep ik dat deze verschijnselen niet voor iedereen alledaags zijn. Mijn interesse was in ieder
geval gewekt en ik begon me in de spirituele wereld te verdiepen. Het Engelse mediumschap staat hoog
aangeschreven en ik koos ervoor een opleiding aan het Arthur Findlay College in Stansted te volgen`.
Toegangsprijs voor leden € 10. Opgave vooraf per email want het aantal is gemaximeerd tot 20.
Dus vol = vol.

Donderdag 17-11-2016 - Channeling - Openbaar - 20.00 uur – Kiekmure
Veranderend Bewust-Zijn - Channeling door Berry Vincenta
"Het doel in mijn leven is mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de
Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil. Om te groeien in het eigen leven en de levenskracht
. Ik heb me ontwikkeld als medium, alsook doorgever van leerzame Kosmische teksten. Ik werk graag direct
en helder, vanuit diep respect en hart verbondenheid en neem je graag mee in een andere realiteit."

Donderdag 01-12-2016 - Workshop voor Leden - 20.00 uur – Kiekmure
Bachbloesems: de helende kracht van bloesems- Workshop door Willeke Heinen
Willeke is oprichter van ‘Eszenza’ en betekent ‘kern’ en ‘Zijn’. Als Register counselor, Lifecoach, creatief
therapeut, Z-verpleegkundige, Bachbloesemconsulent en energetisch healer, is het mijn missie om jou te
volgen en begeleiden naar de kern van hoe jij werkelijk wilt zijn. Waar ligt jouw kracht? Wat maakt jou zoals
jij bent? Waar word jij gelukkig van? Door mijn opleiding en ervaring werk ik met diverse werkvormen en
methodieken.

Donderdag 15-12-2016 - Workshop - Openbaar - 20.00 uur – Kiekmure
Lichtritueel - Welkom 2017 - Workshop door Pauline Plokhooij
We nemen afscheid van 2016 en verwelkomen het nieuwe jaar met een bijzonder lichtritueel. Momenteel
bereiken steeds meer golven met nieuw bewustzijn, en daarmee nieuwe energieën en mogelijkheden, de
aarde.
Vanuit je hoogste en lichtste licht ervaar je de energieën die je in 2017 zult leren kennen. Niet enkel op
persoonlijkheids-niveau, maar ook in het grotere geheel.Door jouw energie daar op af te stemmen, zijn deze
energieën toegankelijk en kun je ze voor jezelf, de mensheid en de aarde inzetten.

Donderdag 21-12-2016 - Workshop - Openbaar - 20.00 uur – Kiekmure
ISIS - de Godin van Licht & Liefde - Workshop door Petra Stam & Els Lijesen
Een workshop in De Kiekmure van sprekers van vorig jaar, waarop we je graag attenderen.
Nadere informatie over inhoud en prijs volgt t.z.t. op onze website en op de website van de sprekers.

Adres van de avonden:
De Kiekmure
Tesselschadelaan 1
3842 GA Harderwijk
Route
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Contact Helios:
Informatie:
info@heliosharderwijk.nl

12-8-2016

Programmacommissie:
nieuwsbrief@heliosharderwijk.nl
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