MARETAK
BLOESEM &BIJEN
ESSENCES
- hun helende perspectieven lezing door
RAPHAËL KLEIMANN
Zutphen
Vrijdagavond 13 mei 2022
Driebergen
Zondagochtend 15 mei 2022
Haarlem
Zondagmiddag 15 mei 2022

Vele ‘Mistel-Blütenessenzen’ zijn sinds de aanvang van het nieuwe millennium door Raphaël KLeimann
en zijn Maretakvrienden ontwikkeld. Van februari 2021 tot Maria Lichtmis 2022 ontstond in de nabijheid
van het Goetheanum in Dornach, de eerste jaarcyclus van de Maretakbloesem Bijenessences.
Verstild en verstillend zijn deze bijzondere ‘Essences van het Jaarverloop’ als kleine, heilzame scheppingen,
temidden van de chaotiserende en verlammende wereldgebeurtenissen geboren. De etherische
geschenken van het BijenWezen blijken in dit scheppingsproces van bijzondere betekenis. Zij dragen
wezenlijk bij aan de helende kwaliteiten van de essences. Een tweede cyclus is op dit moment
in ontwikkeling. Opnieuw wordt de gang gegaan door de dagen van de Stille week, het Paasmysterie
en het opstijgende proces van de opstandingskrachten, nu vooral in het teken van vrede en liefde.
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Hoe kunnen de Essences van het Jaarverloop van betekenis zijn voor onze innerlijke ontwikkeling?
In welke opzichten zijn zij heilzaam, werken zij helend, ook voor de natuur?
Wat kunnen zij voor ons immuunsysteem en bij ziekten/symptomen door covid en vaccinaties betekenen?
En meditatief, voor de gestorvenen ten tijde van de huidige crisis?
Hoe kunnen wij in verbinding met de Essences bewust omgaan met de kosmische inwerking van de
Zodiac, in het bijzonder de Goedheidsstroom van de OostWest As Vissen-Maagd?

Vanuit zijn diepe verbondenheid met het MaretakWezen vertelt Raphaël over het etherisch werken
met de Maretakbloesem en de Bijen, in het bijzonder m.b.t. de Essences van het Jaarverloop, hun heilzame
betekenis in de praktijk en hun helende perspectieven voor de huidige en toekomstige tijd (duitstalig).

P R O G R A M M A 13 - 14 - 15 m e i 2 0 2 2
Lezing Zutphen, Vrijdagavond 13 mei van 19.30u - 21.30u, aanmelding alet.remerie@gmail.com
Enkidoe, Oude Wand 13 Zutphen.
Lezing Driebergen, Zondagochtend 15 mei van 10u - 12u , aanmelding pienpeters@outlook.com
De Wilg / Kraaybeekerhof, Diedrichlaan 25 Driebergen.
Lezing Haarlem, Zondagmiddag 15 mei van 15.30u - 17.30u, aanmelding marjolijn@essania.nu
Zaal / Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b Haarlem.
Kosten €15,- p.p. / Inloop vanaf 20 minuten voor aanvang / Er is tijd voor vragen en gesprek.
PRACTICUM in Zutphen, Zaterdag 14 mei van 10u - 17u. ‘Ervaringsgericht met de Essences werken’.
Kosten € 35,- p.p. Info en de nitieve aanmelding -graag op korte termijn !!! alet.remerie@gmail.com
INDIVIDUELE SESSIE’s met Raphaël in Zutphen, Vrijdag 13 mei overdag.
Aanmelding alet.remerie@gmail.com
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H A R T E L IJ K W E L K O M ! - Aletta, Christa, Pien, Marjolijn en Yvonne -

