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Beste mensen, 
  

Naar aanleiding van een droom van één van mijn studenten en medesjamanen, voel ik me 
geroepen om een "Web" te bouwen, meerdere webben zelfs om vrij spirituele kennis onder 
jullie te verspreiden. Eén van de manieren om dit te doen is het net, dat wij met elkaar aan 
het vormen zijn door middel van deze Rondbrief. Laten we niet vergeten dat de 
schepping/kosmos gebaseerd is op Goddelijke bouwpatronen en bouwtekeningen, die 
gebruik maken van Heilige Geometrie. Grote dingen kunnen in ons leven tot stand komen en 
we zullen medescheppers worden als we gaan denken op de manier zoals de Schepper 
denkt. 
Ik wil jullie graag de droom vertellen die Bianca had na het Festival. 
Droom: In de sjamanentent, de yurt, die er aan de buitenkant een beetje uitziet als een 
mokkataart, daalden vanuit het centrum, de centrale as, een spinnetje neer. Deze spin ging 
een schitterend subtiel web weven in de hele tent. Het was geen simpel, maar een ingenieus 
en gecompliceerd Web (Bianca M).  
  

Toen ik van de droom hoorde begreep ik wat ons te doen stond..... De Grote Geest, de spin, 
geeft eigenlijk aan dat we binnen ons kader van spiritueel leren een Web kunnen weven 
zodat iedereen met "kennis" in aanraking kan komen en profijt kan hebben van hogere 
vormen van energie, heling en informatie......! 
Deze Rondbrief is één manier om dit Web van informatie en energie op subtiel niveau te 
vormen. 
Bijdragen d.m.v. ideeën en bovenal dromen van jullie kant zijn dan ook meer dan welkom. 
Een andere manier om dit web te vormen is wat ik noem het Droomlaboratorium. Door 
middel van het uitwisselen en opvangen van dromen in ons gezamenlijk Web of onze 
gezamenlijke "dromenvanger" kunnen we voor een veel grotere groep de richting vaststellen 
van de Weg die de Grote Geest met ons wil gaan. Dat dit geen onbereikbaar doel is, blijkt uit 
de dromen die ik van een aantal van jullie mocht ontvangen! 
De tendens van al deze dromen was, dat wij allen Lichtdragers zijn en Lichtscheppers. Sylvia 
droomde bijvoorbeeld dat twee groepen mensen elkaar in een rituele setting naderden. 
Ikzelf kwam uit de sjamanentent met een grote witte bolvormige lamp, waarin het licht 
ontstoken zou worden....! 
Net als bij een elektrische lamp zouden twee polaire krachten die met elkaar in contact 
kwamen licht produceren... 
Vuurman Harmen de Haas had een soortgelijke droom. Twee groepen mensen naderden 
elkaar en in het midden schoot een lichtstraal omhoog--- 
Zelf droomde ik in een flits het woord "vitriet" met daarbij het beeld van een blinde vrouw. 
Ik vond op internet de betekenis van het woord vitriet. Het blijkt een transparante stof te 
zijn die zich in de basis van de ouderwetse gloeilamp bevindt en deze stof zorgt ervoor dat 
beide polen van de lamp bijeen kunnen komen via een draadje van wolfraam dat een hoge 
weerstand heeft. Daardoor kan het draadje heel warm worden en licht produceren--- 
  

Dit is eigenlijk een tantrisch idee: breng 2 polen met elkaar in wisselwerking en creëer licht. 
Dit is een idee dat op veel wijzen en niveaus uitgewerkt kan en onderzocht.  
Het Heilig Geometrisch symbool voor dit idee is de driehoek. 
Mijn vraag is aan jullie? 



Hebben meer mensen soortgelijke dromen gehad, waarbij Licht gecreëerd werd? 

  

Laten we proberen ons Web te activeren en kijken of we met elkaar een grote schotel 
(dromenvanger) kunnen vormen die de ideeën en aanwijzingen van de Grote Geest uit de 
kosmos opvangt. 
Laat dit een gezamenlijk werk zijn, waaruit veel creativiteit zich zal ontwikkelen zoals 
praktische toepassingen in het dagelijkse leven, het maken van rituelen, tantrische 
oefeningen enz. enz. 
  

Ik heb een oefening voor jullie die bijdraagt aan je lichamelijk welzijn en gebaseerd is op 
bovenstaand idee. 
Oefening 

Houd in taichi stand een bal van licht vast voor je borst (het hartchakra). De ene hand 
(rechter) ligt bovenop, de andere ondersteunt de bal met de palm. Beweeg nu heel 
langzaam de handen om de bal heen zodat nu de andere hand bovenop ligt en de andere 
onder. De beide handen functioneren door hun tegengestelde polariteit als een dynamo die 
stroom opwekt. 
Voer deze beweging heel langzaam en bewust uit vanuit je centrum (hara) op een 
vertraagde ademhaling. Blijf de bal visualiseren (!) terwijl je je handen om de bal beweegt----
-- 
Je zult je hartcentrum hiermee stimuleren evenals je aura, je gezondheid en je 
immuunsysteem--- 
Oefen 5 minuten en voel wat er gebeurt met je energie. 
Good Luck! 
en bedankt alvast voor jouw bijdragen. Laten we een stap in vertrouwen zetten en de 
resultaten zullen vanzelf komen. 
Stuur je post en bijdragen naar: 
Searching Deer, Jan Prins - Noorderhaven 14 - 9412 VK  Groningen 
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