Huiskamerbijeenkomsten
Philomena v. d. Heijden
Dinsdagavond
31 oktober 2017
Voedingsdeskundige
Hoe belangrijk is voeding voor ons?
Hoever zijn we afgedwaald
van gezonde natuurlijk voeding? En wat verstaan we hieronder?
Over zin en onzin wat betreft voeding zou ik graag
met u van gedachten wisselen.
’n Belangrijk thema vormt het belang van zonnekracht in ons voedsel; de kracht die essentieel voor
ons is en die ook de kracht van genezing in zich
draagt..

Gerard v.d. Kam
Woensdagavond
15 november
2017
Tussenstand
van mijn
zoektocht ...
naar moeder Aarde en de Moedergodin als
weg door de chaos.
Aan de hand van persoonlijke schilderijen, muziekfragmenten, mystieke en wetenschappelijke
inzichten vertelt Gerard het verhaal van de aarde
en de mensheid. Via vele schilderijen maakt hij dit
inzichtelijk. Juist wat er nu rond de verkiezingen
gebeurd is, versterkt hem in zijn positieve visie op
de toekomst.
Gerard is socioloog, schilder, cursusgever en vaste
verslaggever van het Spiritueel Spectrum Tilburg.
Adres: Mgr. Mutsaersstraat 8, BerkelEnschot

Spiritueel Spectrum Tilburg
Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.
Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan
de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en
de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en
respect staan hierbij centraal.
Secretariaat: Greta Schoneveld
Mgr. Mutsaertsstraat 8,
5056 EH Berkel-Enschot
spirspectrum@gmail.com

Adressen mogelijke lokaties
Voor lezingen:
Restaurant/congrescentrum Boerke Mutsaers,
Vijverlaan 2, 5042 PZ, Tilburg
Tiliander: Spoorlaan 82c, 5061 HD, Oisterwijk
Huiskamerbijeenkosten:
Mgr. Mutsaersstraat 8, 5056 EH, Berkel-Enschot.
Tel.013 5332016.
Valkenierslaan 9, 5062CN, Oisterwijk. tel.
0135217258.
Indien de kosten een bezwaar zijn, blijven wij
een passende oplossing bieden. Hiervoor kunt u
een mail sturen naar spirspectrum@gmail.com
of bellen met Greta Schoneveld, 0135332016 of
Ton Jansen, 0650942642.

NAJAARSPROGRAMMA

2017
Lezingen
Boerke Mutsaers Tilburg:

. Zondagmorgen 17 september: Een wereld
zonder geld, is dat mogelijk? Ad Broere.
. Zondagmorgen 15 oktober: Als jij jezelf
zou zien zoals ik mij zie... Jan Kieft.
. Zondagmiddag 19 november:

Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij. Martijn van Staveren.

Lezing in ‘Tiliander’ Oisterwijk:

.

Zondagmiddag 22 oktober: Maria Magdalena over de liefde. Pamela Kribbe.
Georganiseerd door het Netwerk voor Zingeving, waar ook het Spiritueel Spectrum deel
van uitmaakt.
Huiskamer bijeenkomsten:
Dinsdagavond 26 september:
“Ik ben alles”. Ad Hamers, Sjamaan.
Dinsdagavond 31 oktober:
Hoe belangrijk is voeding voor ons?
Philomena vd Heijden.
Woensdagavond 15 november: Tussenstand van mijn zoektocht naar Moeder
Aarde en de Moedergodin als weg door de
chaos. Gerard vd Kam.

.
.
.

www.spirspectrumtilburg.nl
www.facebook.com/spiritueel spectrum
tilburg

Lezingen
Boerke Mutsaers
Leo
Bormans

zondagmorgen 10.30 - 13.00 u.
Entree € 12,--

Ad Broere
17 sept. 2017
Boerke Mutsaers.
Een wereld zonder
geld, is dat mogelijk
‘De mens is de enige soort die
moet betalen om op aarde te
kunnen leven’. In deze lezing
gaat econoom Ad Broere in op de vraag wat geld
is en welke rol het speelt in de wereld. Ons leven
is vrijwel geheel afhankelijk gemaakt van geld.
Kan het anders? Is er een samenleving denkbaar
waarin geld niet meer de hoofdrol speelt? Of nog
mooier: een wereld zonder geld? Is zo’n samenleving haalbaar? Wat moeten we ervoor doen? Zijn
er mensen die zich inzetten voor zo’n wereld?
Ad Broere is econoom.
Extra informatie: www.adbroere.nl

Jan Kieft
15 oktober 2017,
Boerke Mutsaers.
Als jij jezelf zou
zien zoals ik mij zie
We beschikken allemaal over
het gereedschap om een zin-

vol leven te scheppen, een crisisbestendig bedrijf,
een nieuwe economie en een wereld voorbij armoede, politiek en oorlog. Niemand heeft ons daar ooit
op gewezen, onze ouders niet, op school hebben we
het evenmin geleerd. Bovendien houdt ons eigen
bewustzijn het voor ons verborgen. En wat we niet
kunnen zien kunnen we niet creëren.
Jan Kieft is oprichter van LEADERS FROM WITHIN
een coaching- en training organisatie die transformationele kennis ter beschikking stelt aan mensen
die niet langer in de gewone wereld willen passen.
Informatie: http://jankieft.nl/

Martijn van Staveren
19 nov. 2017,
Boerke Mutsaers.
Buitenaardse
leugens ontmaskerd
Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid en haar
Oorspronkelijke vermogen.
De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen
inspiratie en aanpassingen te verrichten in het
NU moment. Je zou dit kunnen vertalen naar: het
bewust creëren van een wenselijke situatie en het
opheffen van onwenselijke situaties.
Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons
DNA en kon worden omgezet door middel van het
gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de
pijnappelklier wordt genoemd.
Verdere informatie:
http://www.buitenaardscontact.nl/ en http://www.
earth-matters.nl/zoeken/?q=martijn+van+Stavere
n&x=0&y=0

Pamela Kribbe
Lezing in Tiliander Oisterwijk, georganiseerd
door het Netwerk van Zingeving Tilburg.

Zondagmiddag 22 okt. 2017,
14.00 u -16.00 u. --Entree €15,-Maria Magdalena over de liefde

In deze gechannelde lezing
zal Pamela Kribbe spreken
over liefde, relaties en de
heelwording van de mannelijke en vrouwelijke energie in
deze tijd. In haar vorig jaar
verschenen boek “De Verboden Vrouw Spreekt” wordt
ingegaan op de betekenis van
de liefde voor onze bewustwordingsweg en op de
emotionele wonden die zowel mannen als vrouwen
in zich meedragen.
Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en schrijfster van o.a. Gesprekken met Jeshua.
Kaarten verkrijgbaar: http://www.tiliander.com/agenda/
maria-magdalena-over-de-liefde-door-pamela-kribbe

Leo
Bormans
Huiskamerbijeenkomsten
Plaats: Mgr. Mutsaersstraat 8, 5056 EH, Berkel-Enschot. Kosten: vrijwillige bijdrage. Voor deze avonden
moet u zich aanmelden: spirspectrum@gmail.com.

Ad Hamers, sjamaan
Dinsdagavond
26 september 2017
Ik ben alles
Wie ben ik? Door mijn angsten te omarmen leerde ik te
accepteren wie ik altijd al
was. Ik ben alles! Gun jij het
jezelf om je droom te laten
leven. Geef jezelf deze ruimte,
je bent het waard! (H)erken jezelf. Deze avond
starten we met een geleide meditatie! Ad Hamers ,
gli-petie, is sjamaan, en neemt zijn trom mee.

