
 

 

Vrijheid in Ascensie – 3-daags weekend 

met Klaas en Agnes Bos 

te Sint Joris Winge, nabij Leuven 

7-9 mei 2021 

  
  

 

  
Klopt uw hart in de wens van innerlijke bevrijding? Verlangt elke cel in uw 
lichaam te pulseren in zijn oorspronkelijke aard van Zuiver Licht? Welkom in 
ons ascensieweekend! 
  
Ascensie betekent dat elke cel van het lichaam terug “opstijgt” – verheven wordt 
– tot zijn oorspronkelijke natuur van goddelijk licht te zijn – een stralend 
lichtlichaam vol liefde, zich bewust van zijn volle menselijke potentieel, het 
geboorterecht van elke mens. 
  
Programma 
In dit weekend genieten we van geleide meditaties, oefeningen om te aarden en 
het hart te openen, communicaties met de lichtwereld,  wandelingen, en zachte 
chi cong. Dit programma doorlopen we met de groep deelnemers samen, in Sint 
Joris Winge, onder een tweetalige begeleiding. 
  
In deze sessies vinden helende meditatie-momenten plaats, ontvangen we 
inspirerende boodschappen van verrezen/licht meesters via kanalisatie, Saint 
Germain, Sanat Kumara, Babaji, Christus, … . 
  



Ook kan iedere deelnemer een persoonlijke getuigenis, wens of vraag inbrengen, 
waar met de kracht van de groep, van het gezamenlijke bewustzijn een stukje 
kracht aan gegeven wordt, of healing van een of ander gebied ontstaat of een 
diepe vraag zijn antwoord vindt. 
  
Iedere deelnemer kan ook kiezen (supplementair) tijdens het weekend een 
individuele sessie met de Fauteuil van Licht (zie foto) te nemen. Dit krachtige 
instrument is een unieke poort naar het licht.  Tijdens deze sessie wordt de 
vibratie van de cellen van uw lichaam verhoogd, en worden obstakels omgezet 
in licht. Voor een beschrijving kan u altijd een kijkje nemen op www.hridaya.be. 
  
Effecten van het weekend zijn diepgaand en integreren zich verder in de 
komende weken tijdens uw dagelijkse activiteiten. Elk weekend is een mooie 
sprong vooruit in uw groei in innerlijke en uiterlijke bevrijding. 
  
U kan zich inschrijven via mail op info@hridaya.be of door te telefoneren naar 
0499-625525. 
  
Mocht u nog vragen hebben, zijn die welkom. 
 

« Ik ben het hart in jouw hart. De warmte in je lach. De vreugde in je ogen. Er 
is zoveel om te delen. Sta op en wandel met mij.  
Ik Ben. Daar woont onze eenheid, onze liefde, onze kracht.  
Ik Ben. In deze eenvoud zijn we samen Eén. »  
         Saint Germain 
 
  

Praktische info: 

• Info en inschrijvingen: bij Eric, info@hridaya.be en 00-32-499-625525 
• Bij inschrijving krijgt u nog een programma met routebeschrijving 

(Sint Joris Winge) 
• Het weekend is 3 dagen, telkens van 8u30 tot  21u30 (vrijdag 

beginnen we om 9u, en zondag stoppen we rond 17 u) 
• De weekendcursus is ter plaatse in sint joris winge, weliswaar zonder 

overnachting.   
• Meer details op www.hridaya.be (agenda op de homepage, en 

doorklikken 
Voor u een fijne, diepe, warme lente 2021 
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