
  

 

Cirkel van Heling – Medicijnwiel 
De weg naar het midden – naar eenheid & heling 

Dit najaar organiseert Wittespiegel in samenwerking met Helios 
Harderwijk een workshop van 5 donderdag avonden als volgt: 
 

1 03-10-19 De Heelmeesters (z.o.z.)         1) 

2 17-10-19 Cirkel van Heling - Zuiden–Aarde 2) 

3 14-11-19 Cirkel van Heling - Westen–Water 2) 

4 28-11-19 Cirkel van Heling - Noorden–Lucht 2) 

5 12-12-19 Cirkel van Heling - Oosten-Vuur 2) 
     

Door: 1 = Richard Hoofs, 2 = Henk Revenberg 
 

De toegangsprijs is € 12,50.  
Het is een serie van 5 avonden die op elkaar aansluiten maar je mag ook 
één of enkele avonden bezoeken. Reserveer tijdig een plek. 

 
    

Opgave  
De avonden gaan door als er minimaal 10 deelnemers zijn. Er is 
een maximum aantal, dus geeft tijdig door wanneer je 
belangstelling hebt om te komen. Je krijgt dan ook een week van 
tevoren nadere informatie over de avond en het thema.  
 

De eerste avond op 3-10-19 wordt verzorgd door de holistische 
arts Richard Hoofs over zijn recente boek: De Heelmeesters – in 
de voetsporen van de Egyptische sjamanen (z.o.z. en online). 
 

Alle bovenstaande avonden vinden plaats in De Kiekmure op 
Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.  
 

Aanvangstijd 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:40 uur.  
Meer info: www.wittespiegel.nl 
 
 
 

http://www.wittespiegel.nl/


 

De Heelmeesters:  Presentatie op 3-10-19 
In de voetsporen van de Egyptische Sjamanen 

Inwijding in de oud Egyptische heelkunde 
 

Richard Hoofs neemt ons mee naar 
Egypte en vertelt over zijn ervaringen, in 
de voetsporen van de Egyptische 
sjamanen. 
 
De oud Egyptische heelmeesters 
hadden een hoog bewustzijn over 
leven en dood. Zij werkten vanuit een 
holistische visie en zagen het als hun 
taak de ander te helpen weer ‘heel’ te 
worden. Heling betrof lichaam, 
persoon en Ziel. Jammer genoeg is 
deze visie vrijwel geheel uit onze 
huidige geneeskunde verdwenen.  
  

We zijn wel praktisch, maar werken nauwelijks vanuit bezieling.  
De heelmeesters werkten zowel rationeel als spiritueel. Zowel 
vanuit de dualiteit als de eenheid. En/En. 
 

Zijn boek “Heelmeesters” behandelt hiertoe op een toegankelijke 
manier de antieke Hermetische teksten evenals de antieke 
medische papyri. Het maakt verbinding tussen oude Egyptische 
heelkunde en onze moderne geneeskunde om weer op een 
praktische wijze vanuit de eenheid te leren werken. Dit kan 
verrassend snel gaan. 
 

Over Richard 

Richard Hoofs (1965) is werkzaam als huisarts, acupuncturist en 
coach. Hij publiceerde vanaf 2000 regelmatig artikelen en 
boeken. Zijn reizen naar het verre Oosten en Egypte inspireerde 
hem tot een meer holistische kijk op het leven en op gezondheid. 
 


