
Harmonisatiedagen herfst 2021 

19 sept     17 okt         7 nov        12 dec   

Een harmonisatiedag is gratis voor wie voor het eerst hier mee kennis maakt. 
  
Daarbij is een mini-sessie met de fauteuil inbegrepen (op afspraak) 

  
Er is een channeling met de lichtmeesters met inspiratie rond deze unieke 
période van overgang voor de mensheid, om 14h30 

  
Ga ook eens kijken op www.hridaya.be 

 

Oase van herbronning en innerlijke rust 

 

Elke harmonisatiedag is een bron van kracht 

 

Er is een inspirerende channeling met de lichtmeesters 

om 14h30 

 

Mogelijkheid tot sessie met Zetel van Licht 

 

Ga ook eens kijken op www.hridaya.be 

 

 

” Elke sessie met de Fauteuil is een bad van licht. Het contact en de 

communicatie met de 5-de dimensie en de Geascensioneerde Broeders waren 

doorheen de hele sessie heel mooi en diep. De cellulaire versnelling is zeer 

tastbaar, en het licht in de cellen en organen is zeer intens.  

Het proces gaat voort en integreert zich tussen twee sessies. Ik voel een 

immense dankbaarheid.” A.B.  

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  

http://www.hridaya.be/


 

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. 

 

“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. Als men naar zijn 

eigen unieke eigenheid kan luisteren, dan kan men alle stemmen beluisteren en alles is open, 

alles is overgedragen aan het goddelijke in elk aspect van het leven.           Babaji  

       
 

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) 

• Breng zeker waterdichte wandelschoenen mee om in de natuur te wandelen. 
 
Voor nieuwkomers is de dag gratis. We vragen wel om je in te schrijven, dus te laten weten dat je 
komt, én de hele dag binnen de vastgestelde tijden meemaken. Dit omvat ook een mini-
proefsessie met de Zetel van Ascensioneel Licht, beschikbaar vanaf 16u30 of op afspraak in de 
dagen erna.  
 
 
Noteer alvast de volgende harmonisatiedagen in uw agenda:  

Lente 2022:   16 januari      6 maart         3 mei        19 juni   

 

Contacteer ons op info@hridaya.be of bij Eric op 0499-625525- 
en ga alvast eens kijken op www.hridaya.be 

 
  

mailto:info@hridaya.be
http://www.hridaya.be/


 

 

Vrijheid in Ascensie – 3-daags weekend 

met Klaas en Agnes Bos 

te Sint Joris Winge, nabij Leuven 

8-10 okt 2021 
11-13 feb 2022 
6-8 mei 2022 

  
  

 

  
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) 
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