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Onderwerp: Het Kosmisch Web. 
 
Beste mensen:  
Ik wens jullie dit jaar, een jaar van spirituele voorspoed toe en zoals mijn leraar 
Joska Soos altijd zei: een 7 voudige sjamanistische zegen toe. Ik moet zeggen 
dat als hij dat zo zei, dat het aantal zegens mij altijd wat verbouwereerde maar 
mooi klonk het wel en indrukwekkend was het ook. 
Voor mij is dit jaar belangrijk vanwege het uitkomen van het boek:  
Het Kosmisch Web en de Sjamaan, door mij geschreven als een spiritueel 
leerboek voor de Nieuwe Tijd. Het staat boordevol oefeningen en interessante 
beschrijvingen zoals b.v. over het 3e oog en de pijnappelklier…. 
In ieder geval bespreek ik een Verlichtingstechniek om het 3e oog en het 
Christus of Boeddha bewustzijn te ontwikkelen en te laten ontwaken. 
Het boek beschrijft voorts de stand van de wetenschap over het Veld en het 
Kosmisch Web en ontwikkelt een visie op de toepassing van Heilige Geometrie. 
En dat in zo’n 300 bladzijdes beschreven!  
22 maart houden we een groot Lichtfeest, waarop jij ook mag komen. Het feest 
wordt gehouden in de bijzonder mooie Pelsterkerk te Groningen. Er zal 
gezongen worden, gedanst, een Chi Kung oefening gedemonstreerd, leuke 
toespraakjes gehouden, een mooi verhaal vertelt en bovenal wordt er een 
interessante krachtige Ceremonie gehouden. De Ceremonie van:  
Het Verspreiden van het Licht. 
Hierbij wordt een door een Birmaans klooster geschonken Boeddhabeeld de 
zaal ingedragen met daarin de as van 99 Verlichte Boeddha Meesters. De 
kracht en de zegen van de Boeddha Meesters zullen tijdens de Ceremonie vrij 
komen voor het publiek….. 
Je hoort het al; een unieke niet eerder plaats gevonden gebeurtenis! Veel 
mensen hebben zich hiervoor ingezet. Beter kunnen we het boek niet inluiden, 
dacht ik. 
Kom dus en vier met ons dit feest van de Lente en het Licht….van de Mensheid 
en de Nieuwe Tijd. Niets kan ons er van af houden in deze tijd nieuwe wegen in 
te slaan, als we zoeken naar geestelijke groei en vooruitgang. De tijd is nu 
gekomen. 
Nogmaals plaats en tijd van het Evenement: 

22 maart 2014, Pelsterkerk Groningen. 
Aanvang 19.30 uur, entree € 10, - 

We zien jou toch ook? 
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