
	

	

Versterk je verbinding met engelen en lichtwezens 
Voel je verbinding met een groter geheel van kosmisch bewustzijn en leven 

 
Hyacintha Kraidy en Frits Evelein 

 
 

Engelen en lichtwezens zijn altijd bij je om je te beschermen, je energie hoog te houden en je innerlijke 
begeleiding te geven. Van oorsprong ben je ook een wezen van zuiver bewustzijn en energie, je hebt nu 
gekozen voor een menselijke ervaring in een lichaam, daarom zijn veel lichtwezens bij je om je hierbij te 
ondersteunen in je ontwaken. Het is belangrijk om je voor hun aanwezigheid te openen zodat je ze meer 

en meer kunt ervaren en hun ondersteuning optimaal kunt benutten in je dagelijkse leven.  
 

Datum: 12 maart - Delft 
Locatie: Vrije School Widar: De Meesterstraat 2, 2613 XP Delft, Nederland 
Tijd: 19.30 – 22.00  (inloop vanaf 19.00 met koffie en thee) 
Entree: € 20,--  
Aanmelden via: aanmelden@claritasessentiae.nl 
 
 
Deze workshop is een ervaringsreis door de wereld van Lichtwezens en Engelen van de Bron. Je ervaart de 
aanwezigheid van allerlei wezens van licht die met je samenwerken en jouw verbinding met het grotere bewustzijn van 
het Universum en de Bron ondersteunen en versterken. 
 
Via eenvoudige visualisaties, meditaties, korte reflecties en meditatieve dragende muziek voel je hoe je supersnel en 
eenvoudig jouw eigen bewustzijnspotentieel kunt activeren, versterken en vooral verbinden met wie je werkelijk bent.  
 
Music from Source is een unieke vorm van het vertalen van Hoger bewustzijn en Kosmische Energie van de bron via 
klank. Zo kun je via het horen van deze klank d.m.v. bewustzijnsresonantie eenvoudig je afstemmen op deze hogere 
dimensies en frequenties. Zo is het gemakkelijker om de engelen en lichtwezens van de bron te ervaren, te voelen, 
hun begeleiding waar te nemen en hun steun in je leven te versterken.  
 
Je ervaart de grotere energetische en bewustzijns samenhang waarin je leeft, zowel planetair, galactisch en 
universeel. De afstemming op dit geheel, het galactische en kosmische lichaam versterkt ook je menselijke leven en 
ervaring.  
 
We werken ervaringsgericht, met korte groepshealingen, korte geleide meditaties, met prachtige muziek van Music 
from Source en humor. Er is veel ruimte voor interactie en het bespreken van ervaringen. 
 
Hyacintha Kraidy, B.Sc is een zeer ervaren medisch helderziende met een bloeiende 
natuurgeneeskundige praktijk in Apeldoorn www.ClaritasEssentiae.nl. Ze is coach, opleider en 
is tevens gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met de ziekte van Lyme via het 
Claritas Protocol www.ClaritasProtocol.nl 
 
Dr. Frits Evelein, is bewustzijnsleraar, coach, auteur en onderzoeker. Hij componeert Music 
from Source www.MusicfromSource.net waarin kosmische energie en universeel bewustzijn 
vertaald worden in klank https://www.youtube.com/user/MusicFromSource	
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