VOORDRACHT door RAPHAËL KLEIMANN

5G: Gezien vanuit Helende Perspectieven
Woensdagavond 1 April 2020
Groningen
Locatie: Lauwersstraat 3
Tijd: 19.30 tot 22 uur
Kosten: €10,-- / opgave per mail ylc@ziggo.nl
De lezing is Duitstalig.

'De Saturnus-Pluto conjunctie (begin 2020) opent poorten naar nieuwe wegen', aldus Raphaël Kleimann.
Welke actuele mogelijkheden om met de tijdsgeest te werken komen in 2020 helderder in zicht? Tegenover
welke uitdagingen en vormen van misbruik - o.a. door het wereldwijde 'militair-digitale complex', staan wij?
Het web dringt 'op 'n haar na' in de privésfeer van de mens binnen. Waarheen gaat de menselijke
ontwikkeling, wanneer robots en hybride-wezens zich in ons dagelijkse leven mengen?
De nieuwe mobiel-technologie betekent niet alleen 100-voudig sneller internet, het is de hoeksteen van een
geheel nieuwe data-architectuur: het 'internet of things' met o.a. 'smart homes' en zelfrijdende auto's, digitale
verbindingen middels satellieten en 'all over the world' online video-genot.
-Welke perspectieven zijn er voor lichaam, ziel en geest?
-Hoe gaan we om met de enorm verhoogde nieuwe stralingsbelasting?
-Is tegenstand mogelijk en zinvol? Een globaal overzicht.
-Wat doet dit alles aan de kindertijd en aan de intimiteit op ziels- en lichamelijk niveau?
-Vijfde generatie mobiel-straling en de nieuwe generatie kinderen: hoe verhoudt zich dat?
-Veranderingen van de wezensdelen en stralingsbelasting: is hier sprake van een samenhang?
-Helende perspectieven
-Meditatie als hulp
-Het geheim van de Maretak.
RAPHAËL KLEIMANN (Oslo,Noorwegen) is electro-sensitief en is als
stralingsdeskundige en therapeut meer dan 10 jaar actief. Ook is hij sinds
het jaar 2000 de ontwikkelaar van de BALDRON MaretakBloesem
Essences en de methode van de Helende Biografie.
Hij geeft cursussen en voordrachten in heel Europa, onder andere op
conferenties voor meditatie, natuurpreparaten, initiatief-ontwikkeling als
ook op internationale conferenties zoals Biokrebs, DGEIM en
Flowertherapy World Day. In zijn therapeutische praktijk integreert hij zijn
ervaringen op het gebied van de bouwbiologie, milieu-kunde, boomverzorging,
natuurremedies en vrije school pedagogie.
Tegen de achtergrond van vele verontrustende tijdsverschijnselen -zoals de uitrol van 5G, is
Raphaël Kleimann vooral gericht op het onderzoekend ontwikkelen van helende antwoorden
op het gebied van zelfzorg, meditatie, coaching en therapie.
Op 4 en 5 April geeft hij in Zutphen een Verdiepingscursus over de bijzonder heilzame lichtkrachten van de
MaretakBloesem voor mens en aarde. Voor meer info hierover kunt u mailen naar Yvonne Jonkers >ylc@ziggo.nl<

