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Van de redactie
Met de zomer voor de deur naderen we met rasse schreden de langste dag
van het jaar. De voorbereidingen voor het evenement zijn in volle gang en
hebben we met het bestuur en onze partner Djoj de laatste details van 12
juni doorgenomen en afgestemd. Het belooft werkelijk een fantastisch
evenement te worden als we mogen afgaan op alle voortekenen.
Heeft u nog geen toegangskaartje gekocht wees er dan snel bij. Kaartjes kunnen worden gekocht in onze
webshop: http://gva-nederland.ccvshop.nl/Evenement-op-12-juni-2016-in-Djoj-Rotterdam.
Kaartjes aan de kassa kunnen slechts worden gekocht a contant (geen pin) met een toeslag van € 2,50
Workshopgevers en standhouders reserveer uw lunch als u daarvan gebruik wilt maken op:
http://gva-nederland.ccvshop.nl/Lunch-voor-markthouders-en-workshopgevers
Niet vooraf gereserveerde lunch kan slechts op de dag zelf a contant (geen pin) voor € 8,-- worden besteld.

GVA Evenement 12 juni 2016.
Programma
Onderstaand de meest recente overzicht van het programma op 12 juni 2016

Welkom
Om de dag in goede banen te leiden zal u bij de entree een badge of armbandje worden uitgereikt om
zodoende het voor de organisatie, workshopgevers en presentatiehouders duidelijk te maken wat uw rol is
op deze bijzondere dag:
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Workshops
Workshop 1
Wordt nader ingevuld
Workshop 2
Lia de Vries
Communicatie<< >>Gedrag <<
>> Risico

Workshop 3
Martin van der Meulen
De Oloide, uitleg over ontstaan
en werking van deze vorm.

Workshop 4
Maarten de Vries

De manier waarop mensen met elkaar spreken en omgaan stuurt
automatisch alle kansen en bedreigingen die men ontmoet/creeërt. Dit
werkt thuis, binnen gemeenschappen en organisaties, op alle niveaus.
Liaison Communicatie & Taal traint en adviseert op dit vlak. Wij focussen
ons in onze aanpak (praktisch en interactief)" o.a. op het "normale
gedrag" dat iedereen vanaf de wieg thuis aangeleerd krijgt. De workshop
geeft inzicht & bewustwording hoe je effectiever kunt om kunt gaan met
al die "normale ego's")*

Een Oloide is een vorm, geïnspireerd door Rudolf Steiner, uitgevonden
door Paul Schatz eind jaren twintig van de vorige eeuw. De Oloide is een
antwoord op een vraag van Rudolf Steiner aan de mensheid, en is tot op
de dag van vandaag actueel. De Oloide verwondert kinderen en verbaast
volwassenen. Oloide.nl maakt Oloides van verschillende soorten hout,
met elk zijn eigen eigenschappen.
De workshop gaat in op de ontstaanswijze van de vorm, de Oloide vorm
kan worden ervaren. In de workshop wordt door elke deelnemer een
kleine Oloide van bijenwas gemaakt. Voor meer info zie oloide.nl

Mensen laten voelen wat klank met hen doet, Didgeridoo, klankschalen,
Indian flute en zang.

Klankbeleving met
verschillende instrumenten
Workshop 5
Elenore Broekhuijsen
Vedic Art en de kunst van Zijn

Workshop 6
Martin Mörcke
Gezicht, tong, nagel, voet
diagnostiek en vragen stellen.

Kennismaking met Vedic Art, een meditatieve/ intuïtieve manier van
schilderen, ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källman. De 17
principes, afkomstig van de Veda 's , brengen je in contact met jouw
persoonlijke creativiteit, spiritueel bewust zijn en met de benodigde
schildertechnische basiskennis. Kunst is de taal van de ziel en Vedic Art
geeft je handvatten om die taal te spreken. Vedic Art helpt je om je
bewustzijnsniveau te verhogen en om belangrijke keuzes in je leven te
maken vanuit je hart. In de workshop ga je 'proeven' van Vedic Art en
maak je kennis met de achtergrond en met de eerste 2 principes.

Hoe kan je zien hoe het met je gezondheid is gesteld aan de hand van
gezicht, tong, nagel, voet en meridiaan diagnostiek. 12 hoofd meridianen
en de verbanden. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kunt u zelf
vast stellen wat de oorzaak is van de klachten en of verstoringen. U krijgt
ook korte uitleg over 20 bekende oorzaken van klachten.
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Workshop 7
Janine Vermeulen en
Mark Naaborgh
Playful Tantra, groeien vanuit
speelsheid en genieten

Workshop 8
Els Kraft
Familieopstellingen
Workshop 9
Onno Nieveen

Playful Tantra gaat over genieten en spelen. Janine en Mark nemen je
mee in hun visie op het spelen met ecstatische, tantrische energie voor
heling en groei. Door te spelen laten we de onbevangen impulsen van
onze wilde, natuurlijke ziel (meer) toe, en komen we in contact met de
wijsheid van het lichaam dat weet hoe het kan helen, verbinden en leven
vanuit overgave. De workshop start met een korte inleiding, gevolgd door
enkele yoga tantra oefeningen en een introductie in de energetische
tantra massage.

Het geven van info over familieopstellingen en het geven van begeleiding
tijdens een opstelling, oefeningen om dynamiek, verstrikkingen en
familieband te herkennen

Context van stress in 21e eeuw, nieuwe vormen en wat te doen om al die
stress niet te hoeven ervaren

Nooit meer Stress
Workshop 10
Jopie Willekes
Het Enneagram heeft je veel te
vertellen!

Maak kennis met het Enneagram en alle Enneatypen.
Het Enneagram is een flexibel model wat inzicht, structuur en richting
geeft. Het is een krachtig instrument om onszelf en anderen te begrijpen.
Met dit inzicht kun je werken aan een groter zelfbewustzijn, persoonlijke
groei en een gezonder leven. Www.ontcijferd.nl

Workshop 11
Anton Nigten

Zowel het gangbare als het biologische voedsel is niet in balans. In de
loop der decennia is het voedsel steeds verder uit balans geraakt door de
Ons voedsel is niet in balans, en manier van bemesten. We krijgen bij een gemiddeld dieet veel kalium,
dat heeft grote gevolgen voor
calcium en fosfor binnen en veel te weinig plantaardig natrium en
onze gezondheid
magnesium. Natrium compenseren we met zout (en soms wel erg veel
zout). Maar magnesium blijft sterk achter. Ook de sporenelementen zijn
sterk teruggelopen. Bijgevolg zijn moedermelk en koeienmelk ook niet
meer in balans. Dat heeft grote gevolgen voor de kinderen. En de
moeders. Veel chronische aandoeningen zijn een gevolg van te weinig
magnesium en sporenelementen. Dat wordt versterkt door stikstof en
zwavel in ons voedsel die onvoldoende worden omgezet in echte
eiwitten.
Door nieuwe inzichten in hoe te bemesten kunnen we de balans
herstellen en de sporenelementen terugbrengen in ons voedsel. Zo
kunnen we onze gezondheid verbeteren. Stap 1 was biologisch
produceren, stap 2 wordt de balans in biologische producten herstellen
en meer sporenelementen terugbrengen in onze producten.
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Workshop 12
Caro Daalder
De Quest Sjamanisme

Workshop 13
Evert van de Ven
Eckhart Tolle Teachings:
Meer tevredenheid en minder
psychisch lijden.

Workshop 14
Andy van der Poel
Hoe mineralen op maat
keuzestress veranderen in
keuzevrijheid
Workshop 15
Evert Jan Beverwijk
Herstel van het zelfhelend
vermogen

Sjamanisme is de oudste vorm van healing en werken met energie.
Energie wat vanuit de Kosmos en Aarde komt, en de energie vanuit
onszelf en al wat leeft. In deze korte workshop ga je op een leuke manier
ervaren hoe je met energie kunt werken. Een korte trancereis of
trancemeditatie, gevolgd door een boodschap ophalen voor een partner
in deze workshop, en nog een kleine energetische healing oefening om te
ervaren hoe de energie door jou heen gaat, vormt kunt geven, voelt en
wat je er zelf in kunt betekenen.
Meer informatie over sjamanisme en healingen is te vinden op
www.centrumdequest.nl

Het is volgens Eckhart Tolle ‘het pijnlichaam’ dat ons een constante, nare
dialoog in ons hoofd bezorgt en ons belet in Hier en Nu aanwezig te zijn;
het veroorzaakt daarmee veel psychisch lijden.
Op liefdevolle en respectvolle wijze biedt Evert je inzicht in het ontstaan
en het functioneren van ‘het pijnlichaam’; tevens laat hij zien hoe je het
pijnlichaam kunt leren herkennen, erkennen en ermee om kunt leren
gaan.

Goed in je vel is een voorwaarde om juist te kiezen.
Vrij zijn vanuit verantwoordelijkheid de basis om dat in vrijheid te doen.
Mineralen op maat helpen om jouw zelfsabotage duurzaam te saboteren.
Weten is makkelijk. Een patroon doorbreken is vele malen moeilijker.
Daar sneuvelt ons doen op...

Wanneer u deze Workshop bezoekt ontvangt u geheel Gratis Het Nieuwe
Boek van 77 pagina's genaamd: Voorspellingen 2016-2017 inclusief De
EindTIJD KLOK en doe het zelf plan om uw Bovennatuurlijke Talenten
zoals Ware Liefde, Helderziendheid, Helderhorendheid, Helen op Afstand,
TIJDreizen etc. binnen en buiten Ruimte en TIJD te ontwikkelen in 7
dagen.
In deze Zelfhelend Vermogen Workshop leert u in 3 eenvoudige stappen
om uw ZelfHelend Vermogen te activeren, herstellen en ontwikkelen.
Bent u vandaag moe, lusteloos, in het verleden getraumatiseerd en ziet u
de toekomst niet meer zitten dan is het de hoogste tijd om het ware
leven weer in u wakker te laten worden en op te staan om naar huis te
gaan.
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Workshop 16
Saryo van Lakerveld
Dans het Leven
(Vijf Ritmes Ritmes)

Workshop 17
Klazien Verwegen
Contact maken met hoe jij ten
diepste bedoeld bent

Workshop 18
Christine Snoeijer

Bewegen is onze natuur. Bewust bewegen is iets wat we onszelf kunnen
aanleren. Deze dynamische dans helpt ons om bewuster te worden over
onszelf en brengt ons in een staat van niet denken. Het verbindt het lijf
met het hart en opent de poorten naar de ziel. Er zijn geen danspasjes. De
uitnodiging is om de beweging te verbinden met dat wat er in jou leeft.
Deze dans is voor iedereen geschikt.

Door het loslaten van je krampen, verwachtingen en gehechtheden kun je
in een diepere laag komen. Liggend op een matras word je m.b.v. muziek
en een visualisatie begeleid naar hoe jij ten diepste bedoeld bent.
Onderweg kom je wachters tegen, wachters staan voor de waarheid, die
je om een offer vragen.

Ervaren en toepassen van de kracht en wijsheid van je intuïtie

Introductie intuïtie en
persoonlijke kracht
Workshop 19
Yvon van den Bos
Numerologie en Ch'i Balancers

numerologie, aan de hand van je geboortedatum en je naam wordt
berekend welke talenten je hebt, waar je aandacht aan kan besteden, wat
je levenspad is en welke mogelijkheden je hebt gekregen om je in dit
leven te ontwikkelen. Ch'i Balancers, maak kennis met de krachtige
werking van de combinatie van edelstenen en de DNA spiraalvorm. Deze
kan foutieve programmeringen in ALLE lagen van het energieveld
herstellen.

Markt en Boekentafels
Presentatietafel GVA (bij entree)
GVA met alle producten uit de Boeken, Webcasts, Flyers GVA
webshop en meer….
Presentatietafel 1
Oorzaken meten met Prognos,
Medische thermografie,
Optima Health praktijk voor
natuurgeneeskunde

Presentatietafel 2
Juice PLUS+®

Medische thermografie onderzoeken, oorzaken opsporen met Prognos
meridiaan onderzoek. Praktijk voor natuurgeneeskunde Optima Health,
voor het opheffen van de oorzaak van jou klachten. In beeld brengen van
gezondheidsklachten en het reproduceerbaar meten van oorzaken van
klachten. Meet wat u eet of aan supplementen neemt

Juice PLUS+® is meer dan alleen het beste na fruit en groenten: Juice
PLUS+® is de weg naar een nieuw leven, waarin u zich beter zult voelen
en op uw gemak met uzelf. Deze leefstijl verandering is nu al meer dan 20
jaar geleden in gang gezet.
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Presentatietafel 3
Enneagram kaarten
Presentatietafel 4
BewustWakker, Training in
integere communicatie

Presentatietafel 5
Numerologie en Ch'i Balancers

Ontmoet jezelf met het Enneagram.

"Deze training is voor mensen die zich bewust aan het worden zijn van
wat er in de wereld gebeurt en daarvan uit hun energie raken. De training
zet je weer in je energie doordat je je liefdevol kunt verhouden met die
buitenwereld, vanuit de liefde voor jezelf."

Numerologie, aan de hand van je geboortedatum en je naam wordt
berekend welke talenten je hebt, waar je aandacht aan kan besteden, wat
je levenspad is en welke mogelijkheden je hebt gekregen om je in dit
leven te ontwikkelen.
Ch'i Balancers, maak kennis met de krachtige werking van de combinatie
van edelstenen en de DNA spiraalvorm. Deze kan foutieve
programmeringen in ALLE lagen van het energieveld herstellen.

Presentatietafel 6
Mineralen op maat & Mineraal
Coaching

Mineralen op maat werken in je voordeel. Veranderen keuzestress in
keuzevrijheid. Helpen om patronen te doorbreken en leven, werken of
wonen fijner te maken.
Breng jezelf en je ruimte duurzaam in balans. De Verwonderstoel staat
klaar om je vrijblijvend een voorproefje te geven en wat raak inzicht op te
doen...

Presentatietafel 7
Speed-coaching

in 15 min met een advies naar huis

Presentatietafel 8
Spiritualiteit

Presentatietafel 9
Be happy for no reason, like a
child'. Tools for Life therapie.

Presentatietafel 10
De Oloide

Kaartleggen, spontane waarnemingen, Coaching

Boekjes: 'Breng je leven op orde' over de Tools for life therapie.
Uitgebreide folder: Tools for life therapie met visie en ervaringsverhalen.
Gewone folder: Tools for life therapie.

De Oloide is een vorm, die geïnspireerd is door Rudolf Steiner. De onbekende vorm kan omschreven worden als een driedimensionale lemniscaat, een universeel symbool. Martin van der Meulen van oloide.nl maakt
oloides van hout in verschillende houtsoorten en in verschillende formaten. Over de Oloide wordt informatie gegeven, de bijzondere eigenschappen van de Oloides kunnen worden ervaren en ze zijn te koop.
In de ochtend geeft Oloide.nl een workshop, waar het ontstaan van de
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Oloide wordt uitgelegd en de deelnemers zelf een Oloide van bijenwas
kunnen maken.
Presentatietafel 11
Klankbeleving,
Familieopstellingen en
Voetreflex
Presentatietafel 12
Wat is Thermografie

Presentatie van Klankbuizen, Didgeridoo's, Sansula, Klankschalen en
andere percussie-instrumenten. Presentatie van Familieopstellingen en
het geven van verkorte kennismaking Voetreflexbehandelingen.

Hoe kan thermografie bijdragen aan preventieve borstgezondheid.
Handboek borstgezondheid is beschikbaar voor verkoop.

Presentatietafel 13
Zohra Art

Music, Art Healing

Presentatietafel 14
Vedic Art

Kunstzinnig Dynamisch Coachen, Intuïtief schilderen

Presentatietafel 15
www.aayurvedic.nl

Ayurvedische Kruiden & Producten

Presentatietafel 16
Esoterie/Maatschappelijke
Bewustwording

Presentatietafel 17
Karel Thieme,Theeproever Zuiver Water-Ambassadeur

Informatie geven over naar buiten treden van Wereldleraar Maitreya en
de Meesters van Wijsheid. Een ongekende gebeurtenis dat in onze
huidige tijd plaats vindt.

Leidingwater en thee 'met een smaakje' zijn tegenwoordig de
norm, maar dekken bij lange na niet hele verhaal.
Wat is Zuiver Water? Hoe kom je er aan en wat kun je er, behalve
thee mee zetten, allemaal nog meer mee doen? Op ondermeer
die vragen gaat u tijdens deze workshop -met behulp van uw zintuigende antwoorden vinden.
Ook kunt u het water van uw keuze meenemen om te laten testen.
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Heart & Soul
Het Spiritueel Festical van Limburg!
Einde seizoen, lekker vakantie en toe aan verfrissing?
Workshops, inspirerende lezingen, meditaties, massages, lekker
eten, markt en fijne muziek maken het Heart & Soul festival tot
een heerlijke en spirituele plek om twee dagen te vertoeven.
Dit 2-daagse, binnen- en buitenfestival, op zaterdag 25 en
zondag 26 juni, biedt een programma van 10.00 - 18.00 uur,
waar het hart en de ziel blij van worden! Het festival beoogt om
spiritualiteit, in de breedste zin van het woord, toegankelijk te
maken voor een groter publiek.
Benieuwd wat je op het festival kunt verwachten?
Denk aan spirituele kennismaking, ervaringen, masseurs,
concerten. Ook vinden er lezingen door bekende sprekers plaats met o.a. Anne-Marie Postma, Geert
Kimpen, Tijn Touber, Kiesha Crowther (the little grandmother). Daarnaast zal er een markt zijn waar je
mooie spulletjes als stenen, sieraden, boeken en welness-producten kunt kopen. Lekker snuffelen naar
bijzondere spullen!
Ook film is natuurlijk niet te missen op ons festival. Zo wordt er " The Power of the heart " gedraaid.
Als je rondloopt op het terrein zul je straattheater tegenkomen, singersongwriters, DJ’s en Spirit
Connection zal je een klankbad geven met hun enorme gongs. Je kunt heerlijk genieten van muziek met
een hapje en drankje erbij van de diverse foodtrucks en van het beste ijs van Nederland genieten: salon
Florence uit Nederweert.
En natuurlijk presenteren onze mensen van de regio zich op ons festival met een diversiteit aan behandel,
beweeg en heel-methodes.
Kunst is natuurlijk niet weg te denken! Zo zal Madama Living Art een expositie vertonen en zal ze een
pianoconcert geven in de exporuimte. Muziek geïnspireerd op haar schilderijen.
Ook kun je struinen langs onze stands die informatie en consults geven over o.a. gelaatkunde,
numerologie, handleeskunde en massages.
Kortom een festival dat je niet mag missen!
Voor kaarten en informatie: http://www.ecicultuurfabriek.nl/agenda/1353
ENTREE
Voorverkoop: € 25,Dagprijs: € 30,Weekendtarief: € 50,ECI Cultuurfabriek i.s.m. het Labyrint
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Lia van Loo
Nieuwe spreker GVA
Ik ben Lia van Loo, natuurcoach. Wonend in Nijverdal geniet ik
regelmatig van de Sallandse Heuvelrug. Al jaren ervaar ik de rust en
energie die de natuur mij geeft. Vanaf mijn 16e werk ik met groepen en
teams en had diverse leidinggevende rollen en functies. Als manager
binnen zorg en welzijn. Heb ik, als velen, met reorganisaties,
ziekteverzuim en lastige teams geworsteld. En daarin mijn eigen weg
gevonden. Mijn doelgroep bestaat uit leidinggevenden, projectleiders.
consulenten, ondernemers, coaches. Kortom, mensen die vaak te maken
hebben met vragen over communicatie en samenwerking. Hun
persoonlijk leiderschap is nodig om anderen goed leiding te geven of te
coachen.
Hoe word je natuurcoach? Als kind trok ik erop uit en verkende bossen
en heide. Ik ervoer de seizoenen en het weer. Las alle boeken over
natuur in andere werelddelen. Mijn interesse voor natuurvolken groeide. In Amerika kwam ik als
volwassene letterlijk in contact met Indiaanse natuurwijsheden, hun verhalen, symbolen en kennis. Daar
kon ik 1,5 jaar natuurlessen geven aan de Outdoor Mountain School in Californië aan schoolkinderen. In
Australië leerde ik van en met de Aboriginals en in Europa over de oude Kelten. Deze natuurvolken gingen
van oudsher de natuur in. Ze zochten een teken dat antwoord gaf op een persoonlijke vraag. Dit hielp hen
bij het zoeken naar hun innerlijke wijsheid.
Mbv natuurcoaching toon ik mensen hoe ze hun leiderschap op een natuurlijke manier vergroten en
krachtiger communiceren. Mijn visie is dat iedereen vanbinnen heel goed weet wat hij/zij wil en kan. Het is
juist een gezamenlijke zoektocht om je innerlijke wijsheid (terug) te vinden en daarop te vertrouwen. Deze
natuurwijsheden gecombineerd met mijn management- en coachopleidingen, pas ik nu toe. Als coach
ontdekte ik de meerwaarde en de kracht van het coachen in en met de natuur. Je komt eerder tot de
essentie. Veel mensen belemmeren zichzelf soms met gedachten. De natuur werkt dan erg verfrissend.
Door letterlijk in beweging te komen, krijg je andere inzichten.
Mijn liefde voor natuur en kennis deelde ik eerst vooral op de scouting aan jeugd. De sterren, de eetbare
planten, genieten van het buitenleven en duurzaam omgaan met natuur. Via lezingen en workshops wil ik
meer mensen de kracht van de natuur en meer over zichzelf laten ontdekken.
Mijn kennis en ervaring is vertaald naar eigen werkvormen die meer zijn dan buiten wandelen. Het is een
zoektocht naar antwoorden op vragen over je persoonlijke- of loopbaanontwikkeling: Wat wil ik met mijn
leven? Hoe blijf ik in balans, ondanks werkstress, reorganisaties of werkloosheid? Deze “frisse kijk van
buiten” deel ik graag via ’t Buitenlab.
Mijn ervaring is dat mensen eigen antwoorden vinden, het ziekteverzuim of stress daalt en mensen weer
werkplezier ervaren. En naast de natuur geniet ik daar nog steeds dagelijks van.
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Evert Jan Beverwijk
Welkom in de Oorspronkelijke Wereld.
Evert Jan Beverwijk is al sinds zijn jeugd een verhalen verteller over thema's
die met heden, verleden en toekomst te maken hebben. Hij daagt de mens
uit om verder te kijken dan het lichaam- en ziele bewustzijn ofwel buiten
ruimte en TIJD te gaan zien en leven op aarde. Een leven dat het nu al waard
is om geleefd te worden in levensgeluk, gezondheid en vrede....
Thema: Is Het Jaar van Licht Het begin van Het Gouden Tijdperk?
Subthema: Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen in Eenheid,
Verbinding, Beweging en Inzicht Ontvangen
(Het Jaar van Licht is op 13 september 2015 begonnen en eindigt op 2
oktober 2016)
2016
Voor hen die nog niet beseffen of willen beseffen dat zij een 100% Geestelijk wezen zijn en dat alle Zieleen Stoffelijke componenten niet meer dan tijdelijke illusies zijn binnen de schepping van ruimte en tijd. In
The Year of Light 2016 zal heel veel duidelijk worden ter vooraankondiging van Het Gouden Tijdperk van
1000 Jaar.
In Het Jaar van Licht 2016, welke het overgangsjaar is tussen 2015-2017 ofwel de 2 werelden zoals in 2015
al uitvoerig beschreven is, mag je nog zo blind zijn of willen zijn ofwel vluchten voor je ware zelf. Het zal
niet meer helpen. In 2016 gaat IEDEREEN op aarde zien, horen en voelen wat het betekent om een
sterfelijk of onsterfelijk bewust wezen te zijn.
Ben je Al Innerlijk Voorbereid?

Colofon:
Van de Redactie:

John van den Bosch, Ria de Graaf en Anja Harmans

Sprekers bijdragen:

Lia van Loo, Evert Jan Beverwijk,

Heart & Soul:

Noortje Heijnen

Locatiehouders bijdragen:

nvt

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
Geïnspireerd geraakt? Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?
Mail: info@gva-nederland.nl
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