
	

	

Versterk je zelf-genezend en zelf-herstellend vermogen 
Activeer het optimale functioneren van je lichaam en bewustzijn  

 
Hyacintha Kraidy en Frits Evelein 

 
In korte meditaties, visualisaties, groepshealingen met prachtige Music from Source en via interactie 
werk je een het activeren van je oorspronkelijke gebalanceerde lichaamsenergie en bewustzijn. Je 

lichaamsenergie versterkt zich, je lichaamssystemen werken beter samen en je organen functioneren 
optimaal wanneer je je menselijke DNA zich versterkt en vernieuwt d.m.v. je Hoger Bewustzijn. 

 

 
Datum: 19 maart te Zutphen 
Locatie:	Atelier ’t Pakhuys, 7201 JE , Berkelkade 15a  te Zutphen 
Tijd: 19.30 – 22.00 
Entree: € 20,-- 
Aanmelden via: aanmelden@claritasessentiae.nl 
 
 
Je lichaam is een uitdrukking van je bewustzijn en aan de basis van je menselijke DNA staat jouw 
Hoger Bewustzijn en je Goddelijke DNA. Het afstemmen van je menselijke DNA op je Goddelijke 
DNA herstelt het oorspronkelijke optimale zelf-herstellende en zelf-genezende vermogen dat je 
lichaam behoort te hebben. 
 
In deze workshop voel je hoe het is om je trilling te verhogen. Je leert direct praktische tools die je 
dagelijks kunt gebruiken voor het actief en versneld activeren van je zelf genezende vermogen. Onder 
andere met Music from Source, klank en muziek die hoge kosmische frequenties vertaalt, ondersteun 
je op een aangename en eenvoudige wijze je leven.  
 
Je ervaart de grotere energetische en bewustzijns samenhang 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	
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