Beste GVA’er,
Het eerste 9 maanden op eigen vleugels zitten erop.
Na het Nationale GVA Evenement van 12 juni 2016 kijken we terug op een uitermate geslaagde dag met vele
sprekers, locatiehouders, standhouders en bezoekers. Hier nog even het overzicht van wat er allemaal te doen en
beluisteren viel op 12 juni in Rotterdam met dank aan Peter Elshof van Centrum Djoj.
http://www.gezondverstandavonden.nl/page69.html en http://www.gezondverstandavonden.nl/page68.html
We hebben echter voor het tweede jaar behoorlijk wat in petto voor u:
1. De GVA gaat haar netwerk verder uitbreiden in Nederland, België, Duitsland en Nepal/Tibet.
2. De GVA lanceert in samenspraak met haar locatiehouders 3 nieuwe thema’s voor 2016-2017
3. De GVA breidt haar aanbod van sprekers, webinars en mogelijk holografische projecties uit.
4. We gaan op reis in de voetsporen van De Meesters van Het Verre Oosten naar De Himalaya’s
5. De GVA lanceert in samen werking met Welkom In De Oorspronkelijke Wereld de cursus en workshop reeks
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen in het seizoen 2016-2017
Over al deze nieuwe punten kunt u meer horen tijdens de volgende GVA avonden bij u in de buurt. En voor alle
duidelijkheid er wordt in de komende 2 (vakantie) maanden druk overlegd met onze sprekers en locatiehouders
wat de 3 jaarthema’s en andere activiteiten worden voor 2016-2017.
Voor hen die op 12 juni niet in de gelegenheid waren om ons in Rotterdam bij Djoj te bezoeken hebben we drie
cadeaus welke u via de volgende links kunt bekijken en/of downloaden en/of bezoeken.
A. Presentatie van John van den Bosch voor (nieuwe) locatiehouders en sprekers
YouTube LINK: https://youtu.be/LBbDgxon_aw
B. Het Gouden Tijdperk gaat Beginnen presentatie van Evert Jan Beverwijk. Deze is tot 1 augustus 2016 gratis te
bekijken via onderstaande LINK en is daarna tegen betaling te downloaden als Video ter verkenning van Het
Gouden Tijdperk en Nabespreking. Ter ondersteuning stelt Evert Jan tevens 2 boeken van ieder 101 pagina’s
gratis ter beschikking.
YouTube LINK: https://youtu.be/YhTsVUsxyb0
C. Een kennismakingsavond inzake De Reis In De Voetsporen van De Meesters van Het Verre Oosten van Baird
Spalding. Op deze avond nemen wij u mee naar een wereld die door weinigen op aarde in de afgelopen 2000 jaar
gezien en beleefd is. Deze avond wordt o.a. georganiseerd door onze Locatiehouder in Zwolle/Dalfsen op 7
september 2016. Op deze avond wordt tevens gestart met De Crowdfunding Campagne inzake de bouw van een
Himalaya Cloud School & Living Community voor (wees)kinderen uit de omgeving.
Klik hier als u zich voor deze avond gratis wilt inschrijven. Inschrijving sluit op 1 juli 2016.
Verder kunnen wij u melden dat er zich tijdens het GVA 12 juni Evenement alweer 3 nieuwe locatiehouders
hebben aangemeld en er een 5 tal geïnteresseerden de komende 2 maanden bezocht zullen worden door het GVA
bestuur om met hen de plannen en mogelijkheden door te nemen.
Warme groet,
Namens het bestuur
Stichting Gezond Verstand Avonden
P.S. Op dit moment zijn we bezig Het Boekje Zelfhelend Vermogen samen te stellen. Kent u sprekers en
schrijvers die hier een bijdrage aan willen leveren dan horen we dit graag. Het boekje zal medio september 2016
verkrijgbaar zijn in de GVA Webshop en tijdens de Gezond Verstand Avonden .

