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ACTIVITEITENAGENDA  januari-maart 2019  
 
 

 

Beste Lichtdrager, 
 

Al 60 jaar publiceert The Summit Lighthouse de Leringen van de Opgevaren Meesters, 
de mystici en wijzen uit Oost en West, die zijn afgestudeerd aan de aardse schoolklas en eenheid 
met God hebben bereikt. The Summit Lighthouse is een non-profitorganisatie die is toegewijd aan 
het beschikbaar stellen van deze leringen aan allen die antwoorden zoeken op de moeilijke vragen 
van het leven. 
 

The Summit Lighthouse biedt workshops, seminars, conferenties, online cursussen, boekstudie-
groepen en teaching centers, evenals gelegenheden om ervaringen te delen met gelijkgestemde 

vrienden op diverse niveaus van betrokkenheid. 
 

Contactpersonen van THE SUMMIT LIGHTHOUSE HOLLAND 

• Noord-Nederland Karen Rombout   krombout@summitlighthouse.nl  

• Midden-Nederland Rosa van Wegen,  rvanwegen@summitlighthouse.nl 

• West-Nederland Karen Rombout   krombout@summitlighthouse.nl  

• Zuid-Nederland Margo Karremans  mkarremans@summitlighthouse.nl  

• België   Margo Karremans  mkarremans@summitlighthouse.nl 

 

Interessante websites:  

www.summitlighthouse.nl, www.summitlighthouse.org, www.tsl.org, www.levengeefleven.nl, 

www.mysticalpaths.org, www.pathwayforfamilies.org, www.summituniversity.org, 

www.summituniversitypress.com, www.myiampresence.org, www.ageofmontessori.org, 

www.ascendedmasterevents.org, www.transformnet.org, www.violetflamelight.com, 

www.ascendedmastersspiritualretreats.org, http://encyclopedia.summitlighthouse.org, 

http://thegoldenpathway.org, http://violetflame.com 

• Kijk ook op onze website: www.summitlighthouse.nl en www.amethistpers.nl  

• Bezoek ons op Facebook: www.facebook.com/Summit.Lighthouse en 

• www.facebook.com/Amethist.Pers 

• Bezoek ons op Twitter: www.twitter.com/SummitHolland en 

• www.twitter.com/AmethistPers  

 
 
 
 

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom Introductieserie HIER aan: 

http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/  
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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 
Beste Lichtdrager, 

Afgelopen jaar stond in het teken van het hart. Het hele jaar hebben we activiteiten gehouden gebaseerd op dit 
thema, zoals: de hartmeditaties van Saint Germain, lezingen op het Focus en in het land over het hart, films, 
dictaties en ook de communitydagen stonden in het teken van het hart.  

Was het jaarthema succesvol? Wij vinden van wel! Als we naar onze community kijken, dan zie we een groep 
warme mensen, die klaar staat voor elkaar en voor iedereen die op hun pad komt. Elke keer als we op ons 
Focus komen, dan voelt het als een warm bad, als thuis.  

Daarnaast hebben we dit jaar twaalf nieuwe Keepers of the Flame van Saint Germain mogen verwelkomen. Is 
dat niet prachtig en een fantastische groei? 

Onlangs vertelde een nieuwe Keeper of the Flame ons dat ze bij andere esoterische organisaties was geweest, 
die ook prachtige leringen hadden, maar haar letterlijke woorden waren dat ze “het wat mentaal vond en ze 
miste het hart”. Een beter bewijs dat het jaar van het hart zeer 
succesvol was, kunnen we niet ontvangen.  

En nu staan we aan de vooravond van een nieuw jaar en hadden we 
de keuze om door te gaan met het thema van 2018 of een nieuw 
jaarthema te bedenken. Nou ja, bedenken; we vragen natuurlijk altijd 
aan de meesters om ons te inspireren en die inspiratie was er zeker, 
en wel op de afgelopen herfstconferentie. Deze conferentie stond 
namelijk in het teken van Unity ofwel Eenheid. 

Als je vandaag de dag om je heen kijkt, zie je veel tegenstellingen in de 
wereld. Neem als voorbeeld de presidentsverkiezingen in Amerika. 
Het heeft een land verdeeld. Maar ook dichter bij huis; de klimaat- en 
vluchtelingencrisis zijn gepolariseerde onderwerpen in onze 
samenleving. Ongeacht je persoonlijk voorkeur, we komen als 
samenleving niet verder als we niet samenwerken. Zoals Longfellow 
het schreef: “All your strength is in your union, All your danger is in 
discord”, ofwel “Al je kracht is in je eendracht, al je gevaar is in 
onenigheid.”  

We moeten als lichtdragers boven onze eigen persoonlijke voorkeuren uitstijgen en de eenheid zien in onszelf, 
onze community, familie en samenleving. Dit vergt moed van ons en het loslaten van angsten en dogma’s in 
onszelf, maar het kan gevonden worden als we ons geestesoog richten op ons Heilige Christus-Zelf en IK-BEN-
Aanwezigheid. Zoals Jezus het zei: “If thine eye be single, thy body will be full of light” ofwel “Als uw oog 
eenpuntig is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.” Dit is feitelijk de transfiguratie, waarbij ons fysieke lichaam een 
lichtlichaam wordt. Geen gemakkelijke taak, maar Jezus en vele anderen hebben ons dit voorgedaan en ons 
laten zien dat het mogelijk is.  

Nu ons hart in 2018 is versterkt, lijkt ons dit een mooie visie en een volgende stap voorwaarts in 2019.  

Het bestuur 

Petrus, Rosa en Samuel 

PS. Daarbij komt dat we als Teaching Center Holland op 6 januari ons elfde jaar in gaan en daarom op de  
10-uurlijn van de Kosmische Klok staan. Dit is de lijn van Machtige Cyclopea, Schorpioen en Goddelijke Visie, 
waarbij we zelfzuchtigheid, zelfliefde en idolatrie mogen loslaten.  
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NIEUW, NIEUW, NIEUW IN 2019!!! 
 

Met grote blijdschap en uit liefde voor de opgevaren meesters bieden we jullie deze kwartaalagenda aan voor 
het eerste kwartaal van 2019. We willen je graag attenderen op een paar structurele wijzigingen in de agenda 
en een aantal nieuwe activiteiten.  
 

ZONDAGSDIENST VOORTAAN OM 10:30U 
De zondagsdienst begint voortaan vast om 10:30u. De reden hiervan is dat we in de middag vaak andere 
activiteiten hebben en het is gebleken dat we het extra halfuur tussen de zondagsdienst en de lezing goed 
kunnen gebruiken voor de lunch en voor de voorbereiding op de middagactiviteit.  
 

KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY VOORTAAN IN DE MIDDAG 
In verband met de live Saint Germaindienst elke zaterdagochtend, is besloten om Kuan Yin’s Crystal Rosary 
voortaan vast in de middag te geven van 14:00u tot 17:00u op de 3e zaterdag van de maand. Er wordt dan een 
verkorte versie van de Kristallen Rozenkrans gedaan.   
 

OUTREACHCYCLUS KARMA EN REÏNCARNATIE  
Tot slot starten we in 2019 een outreachcyclus Karma en reïncarnatie. Ondanks dat dit een bekend onderwerp 
is voor mensen in de esoterische wereld, valt er nog veel over te leren en te ontdekken. We hopen met actuele 
en inspirerende onderwerpen als Liefde en relaties en De verloren jaren van Jezus een nieuwe groep mensen 
geïnteresseerd te krijgen in de Leringen van de opgevaren meesters.  
 
 

The Summit Lighthouse 

Nieuwjaarsconferentie 

Klas van de zonnering 
29 december 2018 t/m 1 januari 2019, The Inner Retreat en Camelot (Amersfoort) 

 

“Wat door de zonnering verzegeld wordt moet versnellen in vibratie tot het punt en het niveau van de 
individuele Christus ..... Laat het duidelijk zijn, geliefde harten, tegen wie wij spreken, dat onze komst 
dient voor de inauguratie van het gebruik van deze machtige ringen van vuur.”  
           God and Goddess Meru, 29 december 1983 

   

Met dictaties gegeven via de Boodschapper Elizabeth Clare Prophet, de God en Godin Meru, 
Justinius, Geliefde Hercules, Cyclopea, Gautama Boeddha, de Maha Chohan, Saint Germain 

en Paul de Venetiaan 
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Hoogtepunten  

• Wees getuige van het oorspronkelijke vrijgeven van de machtige Zonnering, een ongekende 
dispensatie van de God en Godin Meru. 

• Diensten geleid door mevr. Prophet voor het verankeren van de werking van de Zonnering rond de 
naties van de wereld voor het versnellen van het Christusbewustzijn.  

• Oudejaarsavondviering met een overvloed aan violettevuurdecrees om het eindejaarskarma op te 
ruimen, en de verheffende dictatie van Gautama Boeddha en zijn nieuwjaarsboodschap. 

 

In Amersfoort begint het programma om 16.00 uur; op zondag, maandag en dinsdag is er voorafgaand aan het 
programma van Montana, de gelegenheid om mee te doen met een replay van een onderdeel van het 
programma van de vorige of volgende dag.  
 

Soul Retrieval kan je meedoen in de ochtend van 30 december. Zoals de meesten weten, gaat de deur van het 
Sanctuary dicht als de Soul Retrieval begint, niemand mag dan nog binnenkomen tot het ritueel is afgelopen!  
 

Bijdrage voor Keepers: € 10,00 per dag en € 32,50 voor alle dagen, exclusief de maaltijden.  
 

We bepalen onderling wie de warme maaltijd verzorgt en we ruimen samen op;  
de kosten voor de maaltijd worden verdeeld onder de deelnemers;  

lunch graag zelf meenemen. 
Opgeven slh@hetnet.nl  

 
 

In het agendaoverzicht op pagina 5 en 6 vind je onder voorbehoud de Nederlandse tijden van het programma. 

 
 

LEZINGENCYCLUS KARMA EN REÏNCARNATIE 

LIEFDE EN RELATIES 
3 FEBRUARI, 14.00-16.00 UUR 

 

 
 

 Heb je je ooit afgevraagd hoe karma zich uitspeelt in je eigen leven, en in de levens van degenen 
met wie je verbonden bent?  

 Weet je hoe cycli van karma werken?  
 Weet je hoe groepskarma zich uitspeelt? 
 Weet je hoe karma tussen familieleden, zielemaatjes en tweelingvlammen tot uiting komt?  
 Hoe kunnen we karma herkennen en het oplossen, voordat het neerdaalt? 
 

Deze en meer vragen worden beantwoord in de lezing Karma en reïncarnatie – liefde en relaties.  
 

Presentator: Joyce Carels. Toegang: € 15 (KOF € 10). Geef je op via slh@hetnet.nl.  
 

 
 

mailto:slh@hetnet.nl
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DE VERLOREN JAREN VAN JEZUS 
17 MAART, 14.00-16.00 UUR 

 

 
 

Het schrappen van reïncarnatie uit de christelijke geschriften heeft een desastreuze invloed gehad op 
ons wereldbeeld en ons zelfbeeld. Veel van de huidige problemen in de wereld, in onze samenleving, 
ons gezin en in onszelf, komen voort uit de onwetendheid van deze wet van het leven.  
 
Als wij niet weten dat er reïncarnatie is, weten wij niet dat er karma is, en weten wij niet dat wijzelf de 
regie hebben in alles wat er gebeurt in onszelf én op aarde. We blijven kijken naar een 
“onrechtvaardige” God die dat allemaal “laat gebeuren”. Het omgekeerde is waar.  
 
Wil je bekrachtigd worden met de ultieme waarheid die jou en de wereld bevrijdt? Kom naar de lezing 
Karma en reïncarnatie – de verloren jaren van Jezus.  
 
Presentatoren: Petrus van Straaten en Chris Uneputty. Toegang: € 15 (KOF € 10). 
Geef je op via slh@hetnet.nl. 
 

BIJZONDERE DIENSTEN 
 

HEALING SERVICE: WATCH WITH ME – JESUS’ VIGIL OF THE HOURS   
OP WOENSDAGEN, IN HET ENGELS 18:00-19:45 UUR;  
 

Om het hoge krachtveld intact te houden, vragen wij je  
een kwartier van tevoren aanwezig te zijn om te acclimatiseren. 
 

Voor informatie of opgeven: rvanwegen@summitlighthouse.nl 
Toegang: Vrijwillige bijdrage  
 
 

 

SAINT GERMAINS HARTMEDITATIE I 
 

 
 
 
KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
 
KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
ZATERDAG 19 JANUARI, 16 FEBRUARI, 16 MAART 14.00-17.00 UUR 
 

Het geven van deze rozenkrans stelt geliefde Kuan Yin in staat om wonderen te 
verrichten in je leven en in het leven van iedereen voor wie je bidt. Vraag Kuan 
Yin je naar haar etherische retraiteverblijf ‘De Genadetempel’ in Peking (Beijing), 
China, te brengen. Roep haar aan om haar genadevolle hart over het jouwe te 
plaatsen.    
 

Voor meer informatie en opgeven: krombout@summitlighthouse.nl 
Toegang;   Vrijwillige bijdrage 

“Zodoende is de Wake zelf voor het openen van het hart, zodat er een deur is waar ik 
binnen kan komen en van daaruit aan de aarde een nieuw Licht en een nieuwe 
Aanwezigheid kan vrijgeven, geliefden, opdat u kunt begrijpen dat ik via u ernaar 
verlang – ik, Jezus, uw broeder, verlang ernaar – om het Christusbewustzijn op aarde 
te doen toenemen, opdat op deze fundering alle andere Dienaar-Zonen des hemels en 
de hemelse heerscharen waarlijk de nieuwe tijd kunnen bouwen, de kleine kinderen 
aantrekken, en de Duisternis daarginder verslinden.” 
Pearls of Wisdom, vol. 30, nr. 56, 25 november 1987 

mailto:slh@hetnet.nl
mailto:rvanwegen@summitlighthouse.nl
mailto:krombout@summitlighthouse.nl


 
Pagina 6 van 9 Copyright © 2019 Summit Publications, Inc.  Alle rechten voorbehouden. 

 

DIENST VOOR SAINT GERMAIN 

ZATERDAG 5 JANUARI, 2 FEBRUARI, 2 MAART 14.00-16.00 UUR 
 

De “Langzame Saint Germaindienst” is een introductiedienst voor iedereen die 
zich wil inzetten om de violette vlam in de wereld te brengen, om karmische 
condities op te lossen, om de economie te verbeteren, om goddelijke regering te 
bewerkstelligen, de jeugd en de kinderen te beschermen en het elementale leven 
te verlichten, en niet in de laatste plaats, om je eigen wereld een stukje mooier te 
maken. Voor dit lichtwerk ben je in de  “Langzame Saint Germaindienst” op de 
goede plek. 
Hier richten we ons op het geven van decrees met aandacht en in een rustig 
tempo, we zingen liederen (gezongen decrees) en nemen deel aan geleide 
meditaties. 
Ook wordt er tussendoor uitleg gegeven over de leringen van de opgevaren 
meesters.  
 

Na afloop praten we na onder het genot van een kopje thee, en kun je onze 
bibliotheek bekijken en eventueel een boek of afbeelding aanschaffen. 

 

Voor meer informatie en opgeven: Karen Rombout, krombout@summitlighthouse.nl 
Toegang Vrijwillige bijdrage 
 

Voor deze bijzondere diensten kunt u zich ook opgeven via onze agenda op de website: 
http://summitlighthouse.nl/agenda/ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwjaarsconferentie Klas van de zonnering 
29 december 2018 – 1 januari 2019 

The Inner Retreat en Camelot (Amersfoort) 
52 zaterdag 29-dec 16.00 

20.30 
22.00 
22.15 
23.55 
0.10 

Ochtenddecrees, vurige blauwe decrees 
Violet Flame decrees 
Welkom bij de Nieuwjaarsconference  
Aanroepen van Elohim,   
Service to the God and Goddess Meru, Led by E.C Prophet 
Dictatie: God & Goddess Meru“The Science of the Solar  
Ring”   

Montana 

52 zondag 30-dec 12.00-13.00 
13.15-15.00 
15.00-15.45 

16.00 
18.30 

 
20.30 
22.00 
23.00 
0.30 

Krachtveld opbouwen 
Soul Retrieval replay 
Dictatie replay 
Ochtenddecrees, Violet Flame and Ruby Fire  
Sunday Worship Service by Rev. Valerie McBride  
Dictatie: Paul the Venetian “The Art of Love” 
Violet Flame decrees 
Showcase of Our Worldwide Groups  
Service to Hercules and the Maha Chohan, Led by E.C 
Prophet  
Dictatie: Beloved Hercules “My Cup”  
Dictatie: Maha Chohan “The Test of Love”  

Amersfoort 
 
 
Montana 

 maandag 31-dec 13.00 
16.00 
18.15 
20.30 

 
22.15 

Replay 
Ochtenddecrees en Aartsengel Michaëls Rozenkrans 
The Light of Asia Service Led by E.C. Prophet  
Sacramenten en Violet Flame Decrees  
Replay 
Zegening Karmic Board letters 

Amersfoort 
Montana  
 
 
Amersfoort 

 

DONATIES 

Donaties aan The Summit Lighthouse Holland kun je overmaken op rekeningnummer: 
NL76 ABNA 0450 5970 75 van The Summit Lighthouse Holland in Amersfoort. The Summit 
Lighthouse Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan The Summit 
Lighthouse Holland zijn aftrekbaar van de belasting. Je donatie wordt gebruikt voor het 
verspreiden van de Leringen van de opgevaren meesters in de ruimste zin van het woord. 

mailto:karenrombout@gmail.com
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22.30 
0.05-1.00               

Dictatie: Gautama Boeddha  

HAPPY NEW YEAR!!! 

1 dinsdag 1-jan 14.00 
17.00 
18.00 

 
18.15 
18.50 

 
20.30 
22.00 
23.30 

 
 
 

0.15 

 

Replay 
Ochtenddecrees  
Great Central Sun Ritual: O Cosmic Christ, Thou Light of the 
World  
A Tribute to Saint Germain  Led by E.C.  Prophet  
Dictation: Saint Germain  “The March of the Hierarchs of 
Aquarius” Messenger’s Comments 

Violet Flame Decrees  
Decrees ter voorbereiding op de dictatie  
Dictatie: Justinius “The Beginning of the End: Sanat Kumara 
Ignites the Torch for the Consuming of the Cause and Core of 
the Original Spawning of Evil and the Dweller on the 
Threshold of the Matter Cosmos”  
Verzegeling van de conferentie met de boodschapper. 

Nieuwjaarsdag 

Amersfoort 
Montana 
 
 
 

 

 

WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN JANUARI DOOR 

1 woensdag 2-jan 18.00-19.45 Healing Service 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

Claudette 

 zaterdag 5-jan 14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain 
Geboortedag van Paramahansa Yogananda (1893–1952), een 
van de onopgevaren Goeroes van de Grote Witte 
Broederschap 

Karen/Irene 

 zondag 6-jan 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

LIVE Jubileumviering voor Teaching Center 
Holland  
Driekoningen - Teaching Center Holland 10 jaar! 

 
Joyce 
 

2 woensdag 9-jan 18.00-19.45 Healing Service 
Amethist Pers jarig (2001-2019) 

Rosa 

 zondag 13-jan 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 

 
Karen 

3 woensdag 16-jan 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 donderdag 17-jan  Community jarig (1982)  

 zaterdag 19-jan 14.00-17.00 Kuan Yin’s Crystal Rosary Karen/Irene 

 zondag 20-jan 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 
 
Rosa 

4 woensdag 23-jan 18.00-19.45 Healing Service  
Suryadag 

Claudette 

5 woensdag 30-jan 18.00-19.45 Healing Service Claudette 
 

WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN FEBRUARI DOOR 

5 zaterdag 2-feb 14.00-17.00 
 

Dienst voor Saint Germain 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

Karen/Irene 

 zondag 3-feb 10.00-10.30 
10.30-12.30 
14.00-16:00 

Kinderrozenkrans, meditatie  

LIVE Zondagsdienst 
Lezing: Karma en reïncarnatie – liefde en relaties 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

 
Petrus 
Joyce 
 

6 woensdag 6-feb 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

7 woensdag 13-feb 18.00-19.45 Healing Service  Claudette  
zaterdag 16-feb 14.00-17.00 Kuan Yin’s Crystal Rosary Karen/Irene 

 zondag 17-feb 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 
 
Karen 

8 woensdag 20-feb 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

9 woensdag 27-feb 18.00-19.45 Healing Service 
Geboortedag van Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882) 

Rosa 
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Wk DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN MAART DOOR 

9 zaterdag 2-mrt 14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

Karen/Irene 

 zondag 3-mrt 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

 
Rosa 

10 woensdag 6-mrt 18.00-19.45 Healing Service 
Aswoensdag, eerste dag van de vastentijd 

Claudette 

11 woensdag 13-mrt 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 zaterdag 16-mrt 14.00-17.00 Kuan Yin’s Crystal Rosary 
Kuan Yin’s Geboortedag 

Karen/Irene 

 zondag 17-mrt 10.00-10.30 
10.30-12.30 
14.00-16:00 

Kinderrozenkrans, meditatie 

LIVE Zondagsdienst 
Lezing: Karma en reïncarnatie – de verloren jaren van 
Jezus 
Sint-Patriciusdag 

 
Joyce 
Petrus/Chris 

12 woensdag 20-mrt 18.00-19.45 Healing Service 
Voorjaarsequinox 

Claudette 

 zaterdag 23-mrt  
 

Suryadag 

Lezing: Karma & Reïncarnatie deel 1, elders 
Geboortedag van Lao Tse (Taoist) 

pm 

 zondag 24-mrt 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 
Lezing: Karma & Reïncarnatie deel 2, elders 
Feestdag van Aartsengel Gabriel  

 
Karen 

13 maandag 25-mrt 18.00-20.00 Viering van de Aankondiging van de Heer  

 woensdag 27-mrt 18.00-19.45 Healing Service Rosa 

Z O M E R T I J D !!!  klok 1 uur vooruit 

 zondag 31-mrt 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst replay 

 
Rosa 
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Kom naar het 
INTERNATIONAAL SUMMIT UNIVERSITY RETREAT in Wenen 

28 april t/m 2 mei 
Meer informatie: www.OurDivinePotential.org/ViennaSU  

 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom Introductieserie HIER aan: 

http://www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/ 

 

Interessante websites:  

www.summitlighthouse.nl, www.summitlighthouse.org, www.tsl.org, www.levengeefleven.nl, 

www.mysticalpaths.org, www.pathwayforfamilies.org, www.summituniversity.org, 

www.summituniversitypress.com, www.myiampresence.org, www.ageofmontessori.org, 

www.ascendedmasterevents.org, www.ascendedmastersspiritualretreats.org, 

http://encyclopedia.summitlighthouse.org, http://thegoldenpathway.org, http://violetflame.com 

• Kijk ook op onze website: www.summitlighthouse.nl en www.amethistpers.nl  

• Bezoek ons op Facebook: www.facebook.com/Summit.Lighthouse en 

• www.facebook.com/Amethist.Pers 

• Bezoek ons op Twitter: www.twitter.com/SummitHolland en 

• www.twitter.com/AmethistPers  

De gepubliceerde Leringen van de Opgevaren Meesters zijn 

verkrijgbaar in vele formaten en in 30 talen. 
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