Arnhem, juni 2018
Hierbij het programma voor het seizoen 2018-2019.
De avonden zijn bij Stichting De Elleboog.
Adres: Nieuw Schoonoord 2 6881TV te Velp.
Vanuit station Velp recht tegenover de straat in, aan
het eind links de Hoofdstraat. Aan de rechterhand het
gebouw Nieuw Schoonoord. Het is 300 meter lopen.
Aanvang van de avonden is 20.00 uur precies.
De elektronische deur sluit precies om 20.00 uur.
Op openbare avonden is de toegangsprijs voor leden
en kandidaatsleden € 2,50 en voor niet-leden € 8,50
* In het gebouw is het verboden te roken.
* Alcoholhoudende dranken in de zaal zijn niet
toegestaan.
* Op psychometrie avonden, mag u één foto of
voorwerp van een overledene / zieke of van uzelf
neerleggen. Ook is er een tafel met informatiemateriaal
over het spiritualisme.
Ons programma is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

*** OPENBARE AVONDEN ***
Helderziende waarnemingen, Psychometrie
en Bloemenseance:
Helderziende waarnemingen, worden door een
medium rechtstreeks vanuit de zaal gedaan.
Psychometrie zijn waarnemingen gedaan aan de hand
van foto's of voorwerpen van levenden en overledenen
of zieken.
Bloemenseance, zijn waarnemingen gedaan aan
bloemen of planten. Op dergelijke avonden dient U
zelf een bloemetje of plant mee te brengen.
Met dit soort openbare avonden hopen wij mensen een
overtuiging te kunnen geven, dat er een leven na dit
leven is en dat "dood" zijn slechts een "zijn" betekent
in een andere voor de meeste mensen onzichtbare
wereld.

Lezing:
Door het bijwonen van deze avonden krijgt U een
bredere kijk op diverse onderwerpen, die nauw
verwant zijn aan het spiritualisme en/of andere
fenomenen uit de paranormale wereld.

*** LEDEN AVONDEN ***
Ziekendiensten: voor Leden en Kandidaat-leden
Tijdens de ziekendiensten proberen wij gedachten te
bundelen en uit te stralen naar zieken en allen, die deze
extra kracht nodig hebben. Deze kracht vormen we
door meditatie, bijpassende muziek en het voorlezen
van gedichten en teksten met een spirituele inhoud.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN SPIRITUALISTEN
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Ontwikkelingsavonden: uitsluitend voor Leden.
Op deze avonden wordt er met een begeleidend
medium aan de geestelijke en spirituele bewustwording
gewerkt. Dit kan een lezing zijn of werken aan het
vertrouwd worden met diverse paranormale
fenomenen.
*** LIDMAATSCHAP ***
Voordat u als lid (min. leeftijd 16 jaar) ingeschreven
kunt worden, dient u eerst kandidaat-lid te worden voor
minimaal drie maanden. Dit kost € 15,00;
Dit kandidaat- lidmaatschap kan één keer met drie
maanden (€ 9.50) verlengd worden.
Een voorwaarde voor het lidmaatschap is dat u
tenminste één healing/ziekendiensten heeft
bijgewoond. Het lidmaatschap per jaar bedraagt voor
leden € 40,00 en voor huisgenootleden € 26,00.
Via de website van “Harmonia- Nederland”, waar de
adressen en roosters zijn opgenomen van alle andere
Harmonia afdelingen, kunt u de programma’s van de
avonden bij deze afdelingen bekijken. Deze afdelingen
kunnen dan ook door leden worden bezocht op vertoon
van een geldig lidmaatschap bewijs.
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Harmonia - Nederland
Afdeling ARNHEM
Bijeenkomsten zijn in Nieuw Schoonoord,
Adres: Nieuw-Schoonoord 2 6881TV in Velp.
Aanvang van de avonden is 20.00 uur precies.
De elektronische deur sluit precies om 20.00 uur.
Dus wees op tijd. Station Velp 300 meter lopen.
De bus lijn 1, 9 en lijn 43 stopt voor de deur.

Openbare avonden:
2018 - 2019
Programmawijzigingen voorbehouden:
Aanvang: 20.00 uur Entree: € 8,50
September 2018:
15 Opendag i.v.m. 100 jaar bestaan.
21 Spontane waarnemingen vanuit de zaal
door Carmen Dijkema.
28 Waarnemingen en Psychometrie Foto’s en
Voorwerpen, door Peter Wauben.
Oktober 2018:
12 Psychometrie d.m.v. foto’s van overledenen,
door Gertien van der Gracht (1pers. op foto)
19 Waarnemingen d.m.v. door Renate Elfers zelf
gemaakte tekeningen.
November 2018:
02 Allerzielenviering. Bloemenseance d.m.v.
meegebrachte bloemen, door Peter Coppens.
09 Waarnemingen a.d.h.v. zelfgemaakte
Karma spiegeltjes door Cora de Koning.
16 Zieken/Healing avond. Gedachten / Krachten
23 Ontwikkelingsavond met diverse disciplines,
door eigen leden.

December 2018:
07 Psychometrie a.d.h.v. kaars op kandelaar,
door Ria Verhoeks.
14 Spontane waarnemingen vanuit de zaal,
na de pauze Foto’s en voorwerpen,
door Janneke Leber.
Van de openbare bijeenkomsten worden CD opnames
gemaakt. a. €. 5,00 die bij bestelling betaald dienen te
worden. De Cd’s blijven 3 maanden na bestelling
beschikbaar. Aparte muziekopnamen mogen i.v.m. de
BUMA/Stemra niet gemaakt worden.

Januari 2019:
11 Waarnemingen vanuit de zaal.
door Helen Cornelissen & Loes Huisman.
25 Spontane waarnemingen vanuit de zaal,
Bewijs van leven na de dood.
door Rosita Belkadi.
Februari 2019:
08 Bloemen seance d.m.v. door u meegebrachte
bloemen, door Niek Visch.
15 Gerrit Jansen waarnemingen adhv entreebewijs
met roepnaam en geboortedatum.
22 Psychometrie a.d.h.v. Foto’s en voorwerpen,
door Wilma ter Horst.
Maart 2019:
08 Lezing: De kunst van het sterven,
door Kitty Woud.
15 Zieken/Healing avond Meditatie en of Healing
22 Spontane waarnemingen vanuit de zaal,
na de pauze Foto’s en voorwerpen,
door Ilse Louwerman.
April 2019:
05 Psychometrie a.d.h.v. Foto’s en voorwerpen.
door Marianne Huisman-Aert.
12 Waarnemingen vanuit de zaal door Debby Sasso
en Ria Doodeman-Struijer.
26 Psychometrie a.d.h.v. foto’s van overledenen
en Tarot, door Riet Schillemans.
Mei 2019:
10 Waarnemingen en Aura lezen met Healing,
door Ben Bremmer.
17 Bloemenseance a.d.h.v. Symbolen,
door Keimpe Zwart.
Juni 2019:
07 Spontane contacten met overledenen,
na de Pauze Zandlezen, door Kitty Woud.
14 Ontwikkelingsavond met diverse disciplines
door eigen leden.
21 Bloemen seance d.m.v. door u meegebrachte
bloemen, door Corrie Dupuis.

GRATIS parkeren

Leden - avonden:
Aanvang: 20.00 uur Entree leden: € 2,50
Healing/Ziekendiensten:
Leden en Kandidaatsleden
14-09 Opening seizoen Healing / Ziekendienst.
15-09 Opendag i.v.m. 100 jaar bestaan.
16-11 Openbare, na de pauze Meditatie / Healing.
21-12 Kerstviering met introduce ’s.
Aanmelden bij Secretariaat.
18-01 Na de pauze aan voelen Piramide energie.
15-03 Openbare, na de pauze Meditatie / Healing.
24-05 Na de pauze Meditatie en of Healing.
Ontwikkelingsavonden voor leden:
23-11 Ontwikkelingsavond met diverse disciplines,
door eigen leden.
09-04 *Dinsdag Ledenvergadering (leden en
Kandidaat-leden*
14-06 Ontwikkelingsavond met diverse disciplines,
door eigen leden.
28-06 Slotavond, Installatie nieuwe leden met
door Ria Verhoeks
Oorkonde uitreiking jubilarissen en ontvangst
van het nieuwe programmaboekje.
30-06 Spirituele wandeling ter afsluiting van seizoen.
Aanmelden bij Secretariaat

Cursussen voor leden en niet leden
Spirituele Ontwikkeling cursus
voor het voorjaar 2019.
C1 op Di, 08-01/05-02/05-03/02-04/07-05/04-06
C3 op Di, 10-09/08-10/22-10/05-11/19-11/03-12
Opgeven via inschrijfformulier bij het
Secretariaat of op de avonden.
Kosten €. 75,00 leden. €. 90,00 niet leden.
Huiskameravonden voor kandidaat-leden:
28 november 2018, 22 mei 2019
E-Mail: arnhem@harmonia-nl.org
Internet Arnhem: www.harmonia-arnhem.nl
Internet landelijk: http://www.harmonia-nl.org

