
	

	

Een reis door Hoger Bewustzijn 
Ervaar de fascinerende werelden van je Hoger bewustzijn 

 
Hyacintha Kraidy en Frits Evelein 

 
Er wordt veel gesproken over Hoger Bewustzijn en Hoger Zelf. Maar wat is Hoger Bewustzijn, hoe voelt het, wat is er 
allemaal te ervaren, waar komt het vandaan, hoe ervaar je het dagelijks meer en meer en… wat levert je dat op? Deze 
workshop neemt je mee op een fascinerende en super inspirerende reis door jouw eigen Hoger Bewustzijn, de energie 
van de Nieuwe Aarde, de Galaxy en het Universum. Het is een ontdekkingstocht vol visualisaties, meditaties, Music 
from Source, interactie en heel veel lol. 

 

Datum: 16 maart Opperdoes (NH)        
Tijd: 10.30 tot 16.30 Locatie:	B&B	Opperdoes:	Nieuweweg	64,	1674	PN	Opperdoes,	
Entree dagworkshop: € 75,--  
Aanvullend Avondprogramma: 19.00 tot 22.00 
Bij voldoende belangstelling is er ook een avondprogramma met als thema: Ik ben het Universum 
(met o.a. een ervaringsgerichte film “I am the Universe” met Music from Source, meditatie en 
interactie en uitleg over bewustzijn en het universum.)  
Entree avond: € 20,-- (alleen in combinatie met de dagworkshop dus geheel € 95,--) 
Aanmelden via: aanmelden@claritasessentiae.nl 
 
Deze workshop neemt je mee op een reis door je eigen energieveld, je bewustzijn, je verbinding met de Universele 
Bron, je innerlijke Gidsen en vooral in de ontwikkeling van je volledige Brein en Hart.  
Je bent als wezen van zuiver bewustzijn ontstaan vanuit de Bron, de Schepper van het Universum. In je menselijke 
ervaring vertaal je in het geleidelijk herinneren van wie je werkelijk bent jouw unieke energie en bewustzijn in je 
aardse leven. Zo ben je een schakel in de creatie van een nieuw bewustzijn op de aarde. 
 
We leven in een heel bijzondere tijd waarbij de verbinding met het grotere lichaam van de Galaxy en het Universum 
een enorme sprong neemt. Het is tegelijkertijd ook een soort splitsing van de werelden, een van oud bewustzijn 
geregeerd door controle en angst en een nieuw bewustzijn, gericht op verbinding, co-creatie, liefde en samenhang.  
 
Gedurende deze dag werken we op een ontspannen wijze via korte visualisaties, meditaties, interactie en veel Music 
from Source aan het scheppen van een uniek velde van bewustzijn. 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. 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.		
 
NB: Het is mogelijk te overnachten in de B&B, neem hiervoor contact op met Ron en 
Jacqueline: +31 6 51721199 of  benbopperdoes@gmail.com	


