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Van de redactie
Zo eindelijk even tijd voor de volgende
nieuwsbrief met de zomer inmiddels echt
begonnen en voor velen de vakantie inmiddels
alweer voorbij.
Natuurlijk blikken we even terug op het fantastische evenement van 12 juni j.l.
in Djoj. Een in vele opzichten meer dan geslaagd evenement getuige de vele positieve reacties tijdens en
na afloop van het evenement.
Voor de sprekers en locatiehouders die er niet bij konden zijn, kijk voor mijn
volledige presentatie op de besloten groep op Facebook: GVA Sprekers en
GVA locatiehouders. Kijk ook even naar de elevatorpitch van de aanwezige
sprekers voorafgaand aan de
“speeddating”. Deze laatste zijn trouwens
voor iedereen te zien op de openbare
Facebookpagina van de GVA:

Dan waren er de workshops en standhouders. Het zijn er te veel om
op te noemen maar wie daar een impressie van wil zien, kijk op het
Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/user/jovadebo1
De samenwerking met Djoj was zeer
geslaagd en heeft ons gesterkt in de
overtuiging dat ook in de toekomst
samenwerking met andere partijen unieke mogelijkheden biedt.
Zo ook onze samenwerking met de Vitaness Groep en de mensen achter de
website van www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com.
Met laatstgenoemden gaan wij een reis naar de Himalaya organiseren geïnspireerd
door het boek: “De Meesters van het Verre Oosten” van Baird T. Spalding, waarvoor wij
op 29 september 2016 bij onze locatiehouder in Dalfsen een voorlichtingsbijeenkomst
houden. Heeft u het boek gelezen of bent u het “toevallig” aan het lezen of heeft u iets
met dit boek dan nodigen wij u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Wel graag even
opgeven op: http://www.gezondverstandavonden.nl/page70.html
De lunch was goed verzorgd door onze partner Djoj en werd opgeluisterd door het
gitaar-duo “Fijnbesnaard”, die overigens de gehele middag aanwezig was en ook de
pauzes opluisterden.
Na de lunch was er natuurlijk de lezing van Martijn van Staveren die niet alleen
ondergetekende inspireert maar ik mag wel stellen ook een groot deel van
“bewust” Nederland met zijn lezingen over “Buitenaards Contact”. Voor deze
dag had Martijn een lezing die was toegesneden op het GVA publiek en de
beschikbare tijd. Gezien de belangstelling en reacties achteraf mogen we zijn
lezing dan ook bijzonder geslaagd bestempelen.
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Uiteraard waren er voor diegenen die geen interesse hadden in de twee
middagsprekers de mogelijkheid om een 12 tal workshops te volgen.
Gezien de enorme belangstelling voor de lezingen bleven de
bezoekersaantallen bij deze workshops wat achter. Een punt van aandacht
wellicht voor het volgende evenement.
De laatste spreker in de rij was Evert Jan Beverwijk met zijn Lezing:
“Word Wakker! De gouden toekomst gaat beginnen”. Deze lezing gaat over
de eindtijd en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet opnieuw in “De Val”
lopen door ons als zombies te laten manipuleren. Op veler verzoek hebben
wij dan ook in overleg met Evert Jan besloten om deze lezing via onze
webshop beschikbaar te stellen. Klik hier voor de video.
Verder kunnen wij u melden dat de samenwerking met www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com en
Evert Jan Beverwijk en zijn team verder geïntensiveerd zal worden n.a.v. een aantal positieve ervaringen
van de afgelopen weken. Wij zullen dan ook de laatste nieuwsbrieven van deze club als separate bijlage
aan u sturen. Schrijf u in voor hun nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen die op Ziele en
Geestelijk niveau zich aan het voltrekken zijn.

Aad Orgelist
Is de aarde een slavenplaneet?
Een andere kijk op onze maatschappij: een kritische beschouwing waarin
oplossingsrichtingen worden aangereikt voor een leefbare samenleving.
Hoewel het boek alweer zo’n twee jaar geleden is geschreven, is de actualiteit van
dit thema nog meer toegenomen. Ik vind het daarom belangrijk om via lezingen dit
onderwerp breder onder de aandacht te brengen.
In aanvulling op een eerder artikel is hieronder een recensie van Biblion (Centrale
Bibliotheken) aangegeven vanuit een neutrale invalshoek.
In mijn lezingen geef ik vanuit verschillende invalshoeken aan wat er mis is in de
Westerse samenleving en hoe de onderlinge verbanden liggen met betrekking tot
de (vrije) markt, de overheid en de burger. De lezing is een eye-opener die niet alleen inzicht geeft in de
machtstructuren en de noodzakelijke hervormingen binnen onze maatschappij, maar ook aanzetten tot
nadenken en bewustwording. En dat is iets waar men ook zelf wat aan zou kunnen doen: een positieve
gedachte kan het begin zijn van verandering. Voor daadwerkelijke veranderingen van
onze maatschappij zal het proces van bewustwording zich eerder vanuit de
samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke) macht.
Aad Orgelist is zelfstandig ondernemer
(ZZP-er) en is werkzaam geweest als
adviseur in de sector logistiek en transport voor o.a. innovatieve projecten. Hij heeft
werkervaring in de ruimtelijke ordening, planologie en verkeer en vervoer. Totdat hij
besloot het roer volledig om te gooien en zich heeft omgeschoold tot energetisch
therapeut. Sinds enkele jaren heeft hij een praktijk voor Natuurgeneeskunde in
Regenesis Therapie, een alternatieve energetische healing voor lichamelijke en
emotionele klachten.
Voor meer informatie zie: www.aadorgelist.nl.
ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt
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Lanke Broeders
Nieuwe spreker GVA
Even voorstellen… ik ben Lanke Broeders.
Als kind wilde ik de wereld redden. Mijn afschuw van dierenleed en het idee
dat we als mens de natuur verpestten genereerden een enorme bezieling:
wat kon ik bijdragen? Daarnaast had ik COPD (astmatische bronchitis met
allergie) en het verbijsterde me dat de reguliere geneeskunde daar geen
oplossing voor had. Na een verblijf in een specialistisch ziekenhuis kreeg ik
een doos vol medicatie mee. Ik overreedde mijn ouders op zoek te gaan naar
duurzame oplossingen in plaats van symptoombestrijding. Een homeopaat
gaf me een dieet met biogarde en muesli, voor mij onbekende voeding. De
astma verminderde en het intrigeerde me enorm dat het antwoord op
ademnood een dieet kon zijn.
De ontstane fascinatie voor voeding kreeg op mijn zeventiende vorm in een
grote eigen moestuin, waarin ik zonder bestrijdingsmiddelen groente ging kweken.
Toch koos ik later voor de ingenieursopleiding Milieu aan de universiteit van Wageningen en niet voor
Voedingsleer. Aquatisch ecoloog, mijn specialisatie, bleek een mooi beroep dat ik jaren met plezier heb
uitgeoefend.
Nadat ik moeder werd, ik heb twee fijne dochters van 12 en 17 jaar, bleek het moederschap niet te
verenigen met deze veeleisende baan. Ik wijdde me een aantal jaren fulltime aan de kinderen waarbij
samen koken en suikervrij bakken een centraal plaats innamen. Door kleine aanpassingen in mijn
voedingspatroon herstelde ik beter na de zwangerschappen. Ook emotionele factoren speelden een rol bij
het herstel. Dat zette me weer aan het denken. Opleidingen zoals trainingen emotioneel lichaamswerk en
Voedingsconsulent aan de Europese Academie brachten verdieping. Ik vond steeds meer antwoorden op
de vragen uit mijn vroege jeugd: ‘Hoe word je gezond?’ en ‘Wat is gezondheid eigenlijk?’. In 2008 startte ik
een eigen praktijk omdat ik mijn groeiende visie graag wilde doorgeven.
Na hoofdletsel dat ik in 2011 opliep door een plotse garagedeur op mijn hoofd volgde een jaar van herstel
met een regen aan inzichten. Voeding, emotie en gezondheid bleken veel miraculeuzer samen te hangen
dan ik had kunnen dromen. De Schildpad® werd het symbool van deze samenhang. Hierna ben ik de
opleiding energetische natuurgeneeskunde (E.E.N.®-opleiding te Panheel) gaan volgen welke ik recent heb
afgerond. Deze opleiding gaf me de gereedschappen cliënten te laten ervaren hoe verrijkend de
samenhang tussen voeding, emotie en gezondheid kan zijn.
Hoe kleine, gemakkelijke en uitnodigende veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. Dat je
voedingspatroon vanzelf verandert als je weet wat je emotioneel nodig hebt. Of andersom, hoe je als je
bewustzijn groeit over je voedingspatroon, je emotioneel groeit, gezonder wordt en meer levenslust,
passie en liefde gaat ervaren.
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Elizabeth Visser
Kanker in een ander daglicht
Het aantal mensen die de diagnose kanker krijgt neemt ieder jaar nog altijd
toe. Iedereen kent wel iemand in de nabije omgeving of is zelf geconfronteerd
met de ‘ziekte’. Zo wordt één op de acht vrouwen in Nederland ergens in hun
leven geconfronteerd met borstkanker. En naar schatting zal in 2030 één op
de twee mensen in hun leven de diagnose kanker krijgen. Waarom? En wat
kunnen we doen?
Eén van de belangrijkste stappen in het genezingsproces is het omarmen van
de kanker en de angst(en) die daarmee gepaard gaan. Elizabeth vertelt uit
eigen ervaring hoe belangrijk het is je niet alleen te focussen op het
lichamelijke herstel. Zowel het geestelijke en emotionele als ook de sociale en
spirituele factoren spelen daarin een belangrijke rol. Zowel getroffenen als
naasten van mensen die kanker hebben zullen door de uitgediepte
informatieve onderwerpen en benaderingen vele handreikingen krijgen. Tijdens de interactieve lezing
kunnen er uiteraard ook vragen worden gesteld.
Voor het boeken van een lezing kunt u contact opnemen via de website: www.elizabeth-visser.nl
(info@elizabeth-visser.nl)

Joris Jager
Nieuwe spreker én locatiehouder
Nieuw spreker: Joris Jager, Groningen
Nieuwe Locatie: Het Eiland van Groningen, Zuiderpark 20, Groningen
Wie jij werkelijk bent valt eigenlijk niet te benoemen. Je bent zo ontzettend
groots dat aardse woorden niet kunnen uitdrukken wat je werkelijk bent.
Je bent het evenbeeld van God. De Christus. De bron die in elke mens zit is
dezelfde bron die het hele universum heeft gecreëerd. Op het moment dat jij je
weer gaat verbinden met de Christus in jou kom je tot besef wat illusie is en
wat Waarheid.
De Christus in jou vertelt je exact wat voor jou nodig is om tot volledig besef
van je Ware Ik te komen. Hij leid je, geeft je raad en advies, ondersteunt
je, draagt je, geeft je rust en liefde en geeft je alles wat jij nodig hebt.
Op het moment dat je je hele bewustzijnsontwikkeling durft over te
dragen aan Christus zul je merken dat je leven compleet veranderd. Je
zult niet meer dezelfde zijn. Je zult er achter komen dat het Ware Leven
compleet anders is dan wat je altijd hebt gedacht. Je komt er achter wat
jouw pad is en hoe dat pad uiteindelijk naar hetzelfde gezamenlijke doel
leid. Opgaan in de Geest van God.
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De lezingen zullen allemaal gegeven worden vanuit en over het Christus-bewustzijn. Het hoogste bewustzijn
dat wij als mens kunnen behalen.
In deze eindtijd gebeuren er prachtige dingen voor hen die wakker worden en mee naar Huis gaan.
Ben jij al klaar om wakker te worden en mee naar Huis te gaan?

Colofon:
Van de Redactie:

John van den Bosch, Ria de Graaf en Anja Harmans

Sprekers bijdragen:

Aad Orgelist, Lanke Broeders, Elizabeth Visser, Joris Jager

Locatiehouders bijdragen:

Joris Jager

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