Spirituele Vereniging Helios organiseert:

30 april 2015

Presentatie door Bert Janssen
Een magische reis door Tijd & Ruimte
Merlijn's magie, Graancirkels en The Boy who saw True
Een intens verhaal doordrenkt met dynamiet, drama, humor, hoop, verrassingen en nog veel meer.
Een verhaal waarin het verleden en de toekomst samensmelten in het nu.
Een verhaal over Merlijn de magiër.
Iedereen heeft weleens het gevoel dat er meer is dan we
dagelijks waarnemen. Een grotere wereld waarin
graancirkels thuishoren, elfen, kabouters en wellicht zelfs
‘aliens’. De grote tovenaar en magiër Merlijn was in staat
naar deze werelden te reizen. Daar waar ruimte en tijd niet
van belang zijn.
Hij reisde naar het verleden, naar de toekomst en naar het nu.
Maar hij was niet de enige.
Na hem kwamen vele anderen die hier ook toe in staat waren, en
uiteindelijk kunnen we het allemaal.
Laat je meevoeren op de woelige baren van een geestprikkelende
en sprankelende performance, waarin Bert Janssen verslag doet
van zijn adembenemende avonturen, en je deelgenoot maakt van
zijn messcherpe analyses.
Over Avalon, Glastonbury en de Tor.
Over graancirkels, portals en doorways.7 mei
Over toevalligheden en synchroniciteiten.
Over Frederick Bligh Bond en de Boy who saw True.
Over wat we altijd al konden, maar ons nu pas realiseren.
Bert Janssen is uitgegroeid tot één van de meest hoog energetisch, geest prikkelende
performers, verhalenvertellers en inspirerend entertainers van deze tijd. Hij weet telkens weer
de meest onwaarschijnlijke dwarsverbanden bloot te leggen.
Zijn manier van presenteren, en het explosieve materiaal dat hij presenteert, dreunt vaak
nog dagen en weken na. Het echoot door alle lagen van je zijn. Het overvalt je op stille
momenten en laat je 's morgens wakker worden met frisse, nieuwe en volslagen ondenkbaar
geachte ideeën. Bert Janssen keert je binnenstebuiten en ondersteboven, maar zodra de
orkaan is gaan liggen en het stof neer gedwarreld, zul je je niet alleen herboren voelen,
maar het ook zijn.
Wanneer
Hoe laat
Waar
Wie
Prijs
Info
Opgave

Donderdagavond 30 april 2015
start om 20.00 uur, deur open vanaf 19.30 uur
Sociaal centrum "De Kiekmure"
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Bert Janssen – ontdekkingsreiziger, schrijver en spreker-entertainer
Gratis voor leden, voor niet-leden € 10
www.heliosharderwijk.nl & www.bertjanssen.nl
info@heliosharderwijk.nl

Na deze avond ga je met talloze nieuwe inzichten naar huis.
Na deze avond zal je zienswijze niet meer hetzelfde zijn.
In de pauze en na de lezing signeert Bert graag zijn boeken en kan je zelf met Bert van gedachten wisselen.
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