Bert Janssen: Presentatie op 20-02-2020
Het Ordenend Principe - Niets Gebeurt per Toeval
Na zijn presentatie kijk je anders naar jezelf en de wereld
Ga mee op reis met avonturier en
meester verhalenverteller Bert Janssen:
Hij laat ons zien dat het ‘Ordenend
Principe’ weliswaar veel aspecten van
ons leven bepaalt, maar dat we ook zelf
het initiatief kunnen nemen om het
‘Ordenend Principe’ voor onszelf te laten
werken. Hoe meer we ons hiervan
bewust zijn, hoe beter we leren
anticiperen en participeren.
Meer info: www.wittespiegel.nl &
www.bertjanssen.nl

Je kunt in het leven passief achterover leunen en zien wat er op je
pad komt. Maar je kunt ook actief de taal van het ‘Ordenend
Principe’ leren, ermee spelen en zo de wonderen in je leven
toelaten. Die keuze is aan jou….
Wanneer
Waar
Hoe laat
Prijs

Donderdag 20-02-2020
De Kiekmure op Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Aanvangstijd 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:40 uur.
€ 15 contact bij de zaal of € 13 indien voor 13-02-20 aanmelding
per email via info@wittespiegel.nl

Over Bert Janssen
Bert Janssen, verhalenverteller pur sang, reist de gehele wereld
over om de grote mysteriën van onze tijd te bestuderen, waarbij hij
telkens weer op onverwachte kennis en wijsheden stuit. Hij deelt zijn
bevindingen in zijn boeken, artikelen en films en tijdens zijn
wervelende optredens, die altijd gevuld zijn met een lach, een traan,
drama en dreunend dynamiet.

Cirkel van Licht – Licht op zaken en jeZelf
Ont-moetingen van waarheid zoekers & vrijdenkers
Dit voorjaar organiseert Wittespiegel in de Kiekmure een lezing op
20-02-2020 met Bert Janssen. Meer info zie ommezijde.
Daarnaast wil ik een “Cirkel van Licht starten wanneer daarvoor
voldoende belangstelling is. Meer weten? Lees dan even verder.
De waarheid maakt je vrij!
Wat is dan de waarheid? Is dat wat ze ons wijsmaken in de
massamedia waar? Is er ook een andere kant aan de medaille, een
kant die “ze” ons niet willen of mogen vertellen? Een verborgen script
waarvan wij niets mogen weten?
Ben jij je bewust dat er meer is dan we waarnemen? En dat we ook
veel onbewust voor waar aannemen? Verneem je op alternatieve
websites of via Helios ook andere informatie waarover je ook wel eens
van gedachten wilt wisselen met anderen?
Ik wil het initiatief nemen voor de organisatie van een groep
“vrijdenkers” en “waarheidzoekers”. Wil jij weten of dat wat voor je is?
Of wil meedoen zonder verplichtingen? Laat het mij dan weten.
Ik plan nog geen data. Dat doen we met elkaar wanneer er voldoende
deelnemers zijn om te kunnen starten.
Stap in de cirkel, kom doe mee!
Wanneer we met minimaal 5 mensen zijn kunnen we starten bij mij
thuis in Lelystad. Met minimaal 10 mensen kunnen we eventueel een
zaaltje huren in de Kiekmure. Mijn idee is eens per maand op een
donderdagavond, wanneer er geen Helios avond is. De bijdrage in
kosten is € 0 voor de eerste keer en € 10 voor daarop volgende keren.
Belangstelling? Stuur dan een email zonder enige verplichting naar
Henk: info@wittespiegel.nl. Meer info www.wittespiegel.nl

