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Beste vrienden,

Wat heerlijk dat Mercurius weer vooruit gaat! Ha, net alsof de planeet ziek was… nee, alleen maar dwars,
retrograde, terug lopend. En dit is natuurlijk relatief.
Healen betekent weer in evenwicht brengen. Zodat de energiën soepel in en uit ons lichaam kunnen stromen daar waar ze
bedoeld zijn in en uit te stromen.
Dat achteruit lopen van Mercurius brengt allerlei zaken uit evenwicht, vooral op het gebied van communicatie. Maar het
levert ook inzichten op die over het hoofd gezien worden als alles in het leven zo zijn gangetje
gaat. Zo geldt dat ook voor lichamelijk ongemak. Pas als je flink je teen hebt gestoten merk je
hoe belangrijk die teen is om makkelijk te lopen.

Lezing Hoge bergen Diepe dalen
Ik nodig je graag uit voor de tweede wakkere lezing van dit jaar in Burgerveen.

In het Licht van Nieuwe Energie II Over hoe je in deze tijd van verandering
geaard en helder kan blijven. Donderdagavond

20 m aart 2014 in de kas van

Rozen & Radijs Aalsmeerderweg 938, 2154 EM Burgerveen.
De lezing is van 19.30 tot 21.30 uur. Thee en koffie vanaf 19.00 uur. Toegang per
persoon 15 euro. Opgeven bij ben.abma@planet.nl, maar je mag ook op het laatste moment
besluiten om te komen. www.rozenenradijs.nl Route: vanaf de A4 knooppunt Burgerveen,
afslag 4 naar de N207. Links af, stoplichten links, rotonde rechtdoor, en je bent er.

Lisse
Iedereen die inzicht wil krijgen in wat er in evenwicht wenst te komen in hem- of haarzelf kan een afspraak maken voor een
reading. Op dinsdag 23 maart geef ik healingen en readingen in het huis van Gerry in Lisse. Parkeren kan voor de deur.
Welkom op deze sfeervolle plek! Bel 0626132972 voor een afspraak. Ook welkom in Amsterdam en London!

Londen 	
  T PV 	
  
De eerste twee van drie interviews als healer met host Elizabeth Seninde van TPV
The Health Show staan nu op YouTube,
Health	
  Show	
  Episode	
  2:	
  http://www.youtube.com/watch?v=60Pp-‐Vo7z00	
  en 	
  
Health	
  Show	
  Episode	
  8:	
  http://www.youtube.com/watch?v=ngfn9xVYRX0
TPV The Peoples Voice is het digitale TV kanaal van David Icke in Londen. Zie
www.thepeoplesvoice.tv.

Ook heb ik een twee uur durend radio interview met Elizabeth gedaan over dood
gaan, reincarnatie en karma. Midden in de nacht.
Mooie ervaring.

Lekker laten strom en in de zom er
De workshop In

Lijn m et de Natuur in prachtig Montel in Frankrijk is van zaterdag 19 juli

tot 26 juli 2014. Helder krijgen waar jouw creativiteit in en uit stroomt! ‘Be Divine’ in Frankrijk.
Zie www.mirjanse.nl en www.mas-montel.nl/cursus
Enne… als je denkt ‘waar moet het heen met de wereld kijk dan op YouTube naar ‘Happy’ in Beijing Pharrell Williams: www.youtube.com/watch?v=_gPPJdLL0OY. For fun.
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