
Harmonisatiedagen 2020: 26 januari, 8 maart, 26 april, en 7 juni 

 
Opm: in maart komen Klaas en Agnes waarschijnlijk langs in België om één van de 

harmonisatiedagen direct te begeleiden. Het kan nog zijn dat daardoor de datum in maart 

verschuift naar andere dag. We houden je zo snel mogelijk op de hoogte. 

 

Open voor het hele universum, kan alles 

beluisterd, alles gehoord worden, alle 

stemmen, die van de mensen, die van de 

sterren, die van de bomen, die van de 

eenhoorns, die van de engelen, die van de 

broederschap die velen de Meesters noemen, 

waarbij je ze op een verhoog zet, terwijl ze 

alleen maar broers en zussen wensen te zijn, 

de meest intieme vrienden, want er is maar 

één broederschap, de broederschap van de 

Levende.  

Naar mensen kunnen luisteren, naar de 

natuur, de dieren, de hemelse wereld, de stilte, want alles vertrekt bij het kunnen luisteren 

naar de stilte. Alles begint met de stilte te kunnen eren. In het hart van de stilte, naar de stem 

luisteren van zijn unieke eigenheid. Wanneer men kan luisteren naar de stem van zijn unieke 

eigenheid, dan kan men alle stemmen beluisteren en alles is open, alles is overgedragen aan 

het goddelijke in elk aspect van het leven. Babaji 4-11-18 

       
 

Wat is een harmonisatiedag?  
 

Deze dag bieden we samen aan de stilte, het bewustzijn en het licht met: 

• lichtinstrumenten die harmonie versterken en de aura zuiveren 

• geleide meditaties om het hart te openen  

• ademhalingsoefeningen om te aarden 

• gigong 

• contact met de Meesters via Agnès  

• aardingsoefeningen 

• stilte wandeling  

 

Als je wil, kan je deze dag genieten van een sessie met de zetel van ascensioneel licht, daarbij diepe 

transformaties te weeg brengend. Een harmonisatiedag ondersteunt de integratie na een zetelsessie.  

De hele dag vindt plaats in een sfeer van zachtheid, blijheid en stilte. 

 

Praktische info: 
 

• Plaats:  Hridaya, Wingerstraat 23, 3390 Sint Joris Winge 

• Van 10u30 tot 16u 

• Prijzen : Dag met zetelsessie:   75€ 
Dag zonder zetelsessie:   35€ (incl. vegetarische maaltijd) 

Als je liever een vrijwillige bijdrage geeft, blijf je welkom om daarvoor te kiezen. 

• Breng zeker waterdichte wandelschoenen mee om in de natuur te wandelen. 

 


