
SCIO-INDIGO CONGRES 

Hoofdspreker: professor Bill Nelson 

Gastsprekers: Joanne van Wijgerden  
                  Marja de Vries 
                     Ingrid Lijesen 

Adres: 

Sofitel Cocagne 

Eindhoven 

Vestdijk 47 

5611CA Eindhoven 

Tel:+31402326190 

11 en 12 Juni 2010   

 

 

 

Onderwerpen: 
Indigo 
De Healing Arts Liquid Light Frequenties 

‘De Hele Olifant in beeld: inzicht in het bestaan 
en de werking van universele wetten en de gul-
den snede’ 
Bewustzijn als de motor voor (zelf) genezing 

 

Kosten congres: € 325,- 
 



Programma:  

Tijd / datum activiteit Overige informatie 

Vrijdag 09.00-09.30 Binnenkomst  

Vrijdag 09.30-12.30 Bill Nelson  

Vrijdag 12.30-14.30 Lunch Inbegrepen 

Vrijdag 14.30-17.30 Marja de Vries  

Vrijdag 17.30-20.00 Diner Niet inbegrepen 

Vrijdag 20.00-22.00 Ingrid Lijesen  

   

Zaterdag 09.30-12.30 Joanne van Wijgerden  

Zaterdag 12.30-14.30 Lunch Inbegrepen 

Zaterdag 14.30-17.30 Bill Nelson  

Congres kosten: € 325,- 
 
Inbegrepen; 
 

2 dagen congres 
2 maal lunch 
Koffie/thee/fris 

 
Inschrijving geschiedt door overmaken 
van € 325,- op rek. nr. 4922640  
t.n.v.  
SCIO NL  
Petrus Dondersstraat 103  
Eindhoven 
 
scionederland@gmail.com 

U kunt zelf uw overnachting reserveren via  
Sofitel Cocagne Eindhoven 

Tel:+31402326190 

www.accorhotels.com/nl/hotel-5374-sofitel-cocagne-eindhoven/location.shtml 

Parkeren € 3,50,- per dag via de receptie 

 



Onderwerpen: 
 

Professor Bill Nelson: 
Alles over de Indigo - vragen & antwoorden 

 

Joanne van Wijgerden: 
De Healing Arts Liquid Light Frequenties zijn remedies die uit-
gestrekte informatievelden bevatten die in ‘relatie treden’ met 
zowel de fysieke, emotionele, mentaal en spirituele energievel-
den van mensen in dit leven, van alle aardse levens, maar ook 
voorbij het aardse of je dit nu buitenaards dan wel galactisch 
wilt noemen. De remedies hebben een sterke ondersteunende 
werking naar het eigen bewustzijn, het veld van heelheid en het zelfgenezend ver-
mogen en de doorwerking naar het fysieke lichaam. 
 
In de lezing gaat Joanne van Wijgerden, ontwikkelaarster van deze lichtremedies, 
die sinds 2000 op de markt zijn, in de op achtergrond en toepassing van deze 
lichtremedies en de samenwerking met het quantumveld van de Indigo. Een zeer 
inspirerende reis. Zie voor meer informatie www.healingarts.nl. De lichtremedies 
zijn aanwezig in de nieuw te verschijnen update van de Clasp-software.   

 

Marja de Vries: 
Op basis van haar boek De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries 
vertellen over de universele wetmatigheden. De universele wetma-
tigheden liggen ten grondslag aan de ordening  en harmonie van 
het universum. Dit perspectief biedt ons een nieuw en samenhan-
gend wereldbeeld waardoor de  
vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons 
heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Als we er voor kiezen 
om te handelen in lijn met deze universele wetmatigheden zal ons leven meer 
overeenkomen met wie we in essentie zijn en zal het meer in harmonie zijn met 
het grotere geheel. Bovendien kost het dan minder moeite. Dit inzicht helpt ons 
ook te begrijpen wat nodig is om de balans in onszelf, in onze samenleving en we-
reldwijd te herstellen. Terwijl individuen in balans in lijn met de universele wetma-
tigheden handelen, zijn Samenlevingen in Balans samenlevingen waarbij de univer-
sele wetmatigheden een inherent onderdeel vormen van de cultuur, zodat deze 
samenlevingen ook in harmonie functioneren met al het andere.  Zie voor meer: 
www.marjadevries.nl 
 
Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkte als textielkunstenares. De 
vraag hoe we in harmonie met de natuur kunnen leven bracht haar bij verschillen-
de inheemse culturen en intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze richt zich op de 
transformatie van leren en onderwijs, werkt op dit moment aan een boek over 
‘Samenlevingen in Balans’ is behalve auteur een veel gevraagd spreekster.  

 
Ingrid Lijesen: 
Bewustzijn als de motor voor (zelf) genezing. 
Drs. Ingrid Lijesen heeft theologie en communicatiewetenschappen 
gestudeerd. Ze heeft 10 jaar lang radio en televisie gemaakt voor de 
IKON en daarna 7 jaar gewerkt als organisatieadviseur, trainer en 
coach bij een organisatieontwikkelingbureau. 
Ze is gefascineerd door de invloed van bewustzijn op genezingspro-
cessen. Zelf heeft ze aan den lijve de kracht van bewustzijn ervaren in haar eigen 
herstel. En tevens heeft ze de noodzaak gezien van het bewustzijn voor therapeu-
ten. Ingrid’s stelling: Mensen begeleiden in hun genezing in deze tijd vraagt om 
bewuste therapeuten. Vaardigheden alleen zijn niet langer toereikend. 

http://www.marjadevries.nl

