
Een manifestatie van de geest openbaart zich in de 
materie, mogelijk gemaakt door alom aanwezige trilling.

Kosten deelname cursus van 6 bijeenkomsten € 75,OO 
over te maken op rekeningnummer: 1O 25 8O 839
t.n.v. Stichting Wat Bezielt Schagen onder 
vermelding van Leiderschap in BewustZijn.
Inschrijving definitief na ontvangst inschrijfgeld.

Plaats bijeenkomsten: Slot, Slotplein 4, Schagen. 
Aanvang bijeenkomsten 2O:OO uur. De zaal zal een 
half uur voor aanvang open zijn.

U kunt ook inschrijven via de website 
www.leiderschapinbewustwording.nl

Reserveren per avond is ook mogelijk. Aanmelden bij Lies 
Dik, tel. O224 213738 of via losse kaartverkoop aan de 
kassa op de avond zelf. Kosten per avond 15,OO euro.

Mede mogelijk gemaakt door:
Van der Voort groep

Stouthart & Hilber notarissen
Prins & Koster Advocaten

De Jong & Roos

De methode voor thematisch, samenhangend basisonderwijsfo
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Bijeenkomsten in Slot Schagen
info: Alicja Berlinski O6 54745O89
www.leiderschapinbewustwording.nl

Bijeenkomsten in Slot Schagen
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Bijeenkomsten in Slot Schagen

‘Een complete reis in 6 avonden’

9 oktober 2012
Marja de Vries -De hele olifant in beeld.
‘Samenlevingen in Balans’ zijn samenlevingen, waarbij inzicht 
in werking van de universele wetmatigheden een inherent 
onderdeel is van de cultuur,waardoor ze optimaal functioneren.

6 november 2012
Rob Dullaart
Zieleklanken. Ieder mens is in trilling. Iedere gedachte en 
emotie is trilling. Volgens de wet van aantrekkingskracht, 
trek je aan wat je uitzendt.

11 december 2012
Peter Toonen
De Maya-kalender veroorzaakt bij ons een toestand waarin het 
oude verlangen naar veiligheid vervangen wordt door een nieuwe 
en stabiele orde. Wat zou je zeggen van: hou het simpel.

8 januari 2013
Marco & Jaqueline de Jager
Ademen is leven. Door verbonden ademhaling creëer je een 
krachtige stroom van energie, die het gevoel van helderheid en 
helder zijn veroorzaakt.

12 februari 2013
Jeroen Borst in samenwerking met Maria Lagou
Jeroen gaat het hebben over de Heilige Geometrie volgens 
Drunval. Deze Geometrie is de Universele Taal van het Licht, 
die de mogelijkheid biedt om oude kennis te herinneren en de 
wijsheid van oude beschavingen te begrijpen.

12 maart 2013
Jan Taal
Wat is Imaginatie? De kunst van het hanteren van innerlijke 
beelden. Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat mensen 
bezielt. Zij stelt je in staat om op organische en creatieve 
wijze jouw leven -waar jij op uit bent- te creëren.
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