
	

	

Verbinden met de Bron en het verruimen van je bewustzijn 
Maak een grote sprong in je bewustzijnsontwikkeling 

 

Hyacintha Kraidy en Frits Evelein 
 

In korte meditaties, visualisaties, groepshealingen met prachtige Music from Source en via interactie ervaar je op 
unieke nieuwe wijze de liefdevolle en diepe verbinding met je Hoger Bewustzijn en de Universele Bron. Je stemt je 

brein en lichaam af op kosmische frequenties, beleeft je verbinding met je Hoger Zelf en je Geestelijke Familie van de 
Bron. Zo geef je je ontwaken een boost met tools die je eenvoudig dagelijks kunt gebruiken. 

  
Datum: 14 maart Eindhoven 
Locatie: Vbs de Regenboog - Begoniastraat 15 5644 NB  
Tijd: 19.30 - 22.00 
Entree: € 20,-- 
Aanmelden via: aanmelden@claritasessentiae.nl  
 
Je menselijke brein is een holografische replica van het Kosmische Brein. Je bewustzijn is een uitdrukking van het 
Bewustzijn van de Bron, de Schepper. Door je dagelijks bewust af te stemmen op het grotere bewustzijn dat het 
geheel omvat, voedt en draagt, vul je je leven met een energie die je opent, verbindt, creatief maakt en vooral diepe 
innerlijke vrede geeft.  
 
Deze workshop is een introductie in het |Verbinden met de Bron”, het verhogen van je trilling en het afstemmen op je 
Hoger Bewustzijn waarbij we gebruik maken van de OMnium Methode en Music from Source.  
 
Via eenvoudige visualisaties, meditaties, korte reflecties en meditatieve dragende muziek voel je hoe je super snel en 
eenvoudig jouw eigen bewustzijnspotentieel kunt activeren, versterken en vooral verbinden met wie je werkelijk bent.  
 
Je ervaart de grotere energetische samenhang van bewustzijn waarin je leeft, zowel planetair, galactisch en 
universeel. De afstemming op dit grotere 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 
 

Elke deelnemer ontvang een gratis cd of mp3 download album  
van Music from Source 

 
NB: wil je ook 16e maart de dagworkshop volgen dan is het mogelijk te overnachten in de B&B, neem hiervoor 
contact op met Ron en Jacqueline: +31 6 51721199 of  benbopperdoes@gmail.com	


