Lezing: ‘De connectie tussen licht en Materie’, spreker
Hubert Maria Dietrich
Datum:
vrijdag 18 mei 2018
Tijd:
13.00 uur – 17.00 uur
Locatie:
Mariënkroon, Abdijlaan 8, 253 VP Nieuwkuijk
De lezing is in eenvoudig Engels

Kaarten te bestellen via: https://www.tiszoalstis.nl/a-51908760/activiteiten-agenda/18-meide-connectie-tussen-licht-en-materie/

Hubert Maria Dietrich komt voor het eerst naar Nederland voor een 4 uur durende seminar!
We zijn heel blij dat we deze primeur hebben! Hubert Maria Dietrich is levensonderzoeker,
en mede-uitvinder van de lichtmatrix producten. In zijn laboratorium in München worden
werkelijk indrukwekkende, doch eenvoudige ecologische producten gemaakt. Hubert is de
ideale man om over de connectie tussen licht, leegte en materie te spreken. De leegte is een
essentieel bestanddeel van de wonderen van het leven, aldus Hubert. Hij inspireert met
inzichten uit de kwantumfysica en alchemie. Herkenbaar, eenvoudig en helder uitgelegd.
Kortom: echt een aanrader om deze pionier met zijn heldere kijk op de wereld en alles wat
erop leeft te ontmoeten! Op een schone toekomst! Zie ook YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yO2_X8BqPyY

Informatie over de organisatoren
Ilona Langkruis en Bianca Boonacker organiseren lezingen in het belang van gezondheid en
geluk voor iedereen. Samen hebben zij meer dan 40 jaar ervaring in het revalideren van
dieren. Inmiddels is deze ervaring uitgebreid met het coachen van mensen naar hun
natuurlijke kracht.
Soms voelen mensen dat er ‘iets’ niet klopt in het leven, zonder er echt een vinger op te
kunnen leggen. Ilona en Bianca geven inspirerende educatieve lezingen en demonstraties en
nodigen regelmatig bijzondere gastsprekers uit. Allen in het teken van het oorspronkelijk geheel, volgens de wetten van de natuur. Alles is al aanwezig. Laat je inspireren, hervind je
natuurlijke weten, ontdek nog meer over jouw gezondheid en geluk en de gezondheid en het
geluk van je dieren en dierbaren.
Onze lezingen inspireren vanuit het oorspronkelijk gezamenlijk weten, wat we ons mogen
herinneren, en hoe we kunnen bijdragen aan gezondheid en geluk voor iedereen.

