
The Summit Lighthouse Holland

Vergroot de magneet van je hart!

Terugbllik op het Jaar van het
Hart

Voorwoord 
Trots en super blij zijn we dat we 3 nieuwsbrieven over het jaar van het Hart hebben 
uit kunnen geven. Het is bijzonder om terug te kijken naar de eerste editie die 
spontaan ontstond vanuit de behoefte om elkaar nog meer te inspireren en als 
community meer te verbinden. In de evaluatie van de communitydag (24 november) 
is gevraagd wat het jaar van het Hart met ons heeft gedaan… heeft het wel iets 
gedaan? 
Er kwamen hele mooie reacties over het meer gecentreerd voelen in je hart. Een 
ander gaf aan dat we door dit thema meer naar elkaar toe gegroeid waren en dat het 
hechter en krachtiger met elkaar voelde. Heerlijk, hè! Dat is dus wat het ons nu al 
heeft gebracht. Mooi als de nieuwsbrief hier zijn steentje aan heeft kunnen bijdragen.

Natuurlijk heeft de reis naar Montana met een grote groep ons als community veel 
gebracht en hebben we elkaar op een dieper niveau leren kennen, een diepere 
vriendschap tussen chela’s. De oktober SU met Mighty Victory die we hebben mee 
mogen maken in Nederland was fantastisch en heeft ons een boost gegeven die we 
soms zelf niet door hebben. Het was een vredige sfeer met elkaar en voor elkaar. Dit 
is toch het communitygevoel?
Dus hierbij bieden we weer een nieuwe en laatste nieuwsbrief over het jaar van het 
Hart aan met terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik naar volgend jaar. 
Daarbij met inspiratie en nieuwe kennis van verschillende opgevaren meesters zoals 
o.a. Moeder Maria, Jezus Christus, Kuan Yin, Rose of Light, Sanat Kumara, Lady 
Master Portia, God en Goddes Meru en Elizabeth Clare Prophet. We wensen je veel 
leesplezier toe met veel nieuwe inzichten en inspiratie!

Werkgroep jaar van het Hart, Irene, Rosa, Joyce
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1 Terugblik tweede helft 2018
Ook nu weer hebben we intensieve en mooie maanden achter de 
rug waarin we veel hebben meegemaakt in ons werk, privéleven en
community. We hebben afgelopen jaar veel decrees gegeven voor 
diverse onderwerpen en wat ons ook op persoonlijke 
ontwikkelingsvlak veel heeft gebracht. Het is zeker nu aan het 
einde van een jaar goed om stil te staan, de rust te nemen en terug
te kijken waar we ons voor hebben ingezet en hoe dat is gegaan. 
Een mooi moment om te bezinnen en te kijken wat er in het fysieke
vierde kwadrant is gemanifesteerd.

Community dagen
Het afgelopen jaar hebben we een andere vorm gekozen voor de 
communitydagen. De ene keer op zaterdag en de andere keer op 
zondag waarin er meer ruimte en tijd geboden werd om met elkaar
samen te zijn en meer te kunnen delen. Zo ook zijn er meer 
lezingen gegeven op deze dagen en niet te vergeten hebben we 
een prachtige eigen SU gehad in oktober. Hierbij een mooie 
terugkoppeling hiervan.

De 3 Lezingen:
1 ‘Aartsengelen, je goddelijke helpers’
2 ‘Saint Germain over Alchemie’ in de Roos in Amsterdam
3 Paul de Venetiaan: van renaissanceschilder tot opgevaren 
meester
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Aartsengel Charity
9 September Lezing Aartsengelen door Irene
Als je te horen krijgt dat er een lezing over de aartsengelen wordt
gegeven,  dan  ben  je  meteen  in  een  staat  van  opwinding  en  je
verwachtingen zijn hooggespannen…. De engelen spreken namelijk
tot ieders verbeelding….wat doen ze…hoe herken je ze…..helpen
ze je als je hen nodig hebt…. en als je ze aanroept…. komen ze dan
ook….en…bestaan ze wel echt? Wat moet je doen en weten als je
hun aandacht wil trekken? Heel veel vragen komen er dan in je op.
Aan Irene de schone taak om ons wegwijs te maken in de kunst van
hoe  samen  te  werken  met  de  Engelen.  Irene  heeft  2  lezingen
gegeven, de 1e lezing was op zondag 25 februari, en omdat deze
lezing met veel animo werd ontvangen door ons en wij nog véél
meer wilden weten over deze helpers op het pad werd er een 2e

lezing ingepland op zondag 9 september.

Bij  de  1e lezing  heeft  Irene  o.a.  de  2  aartsengelen Chamuël  en
Charity “Engelen van Liefde” 3e straal, etherisch verblijf, St. Louis
Missouri,  USA  behandeld. Deze keuze had mede te maken met
ons focus op het “Jaar van het Hart” en de verbinding. 

Bij  deze  lezing  waren  3  nieuwe  mensen  aanwezig  die  zeer
geïnteresseerd waren en volop vragen stelden. Het was ook een
interactieve  lezing,  waarbij  wij  ook  voorbeelden  mochten  geven
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van een situatie waarbij de tussenkomst van engelen heel duidelijk
was.

Dit  communiceren  met  elkaar  over  de  engelen  en  hun  acties,
maakt je heel nederig en dankbaar, als je beseft dat ze je altijd
zullen helpen als je daarom vraagt. 

De engelen horen al onze gebeden en decrees. Je verzoeken aan
hen moeten wel aan 3 voorwaarden voldoen: 

(1) ze mogen niet in de weg staan van Gods plan voor je ziel
(of van je karma); 
(2) ze mogen jou of iemand anders geen schade berokkenen; 
(3) het moet het goede moment zijn.

Aartsengel Michael
Prachtige en ontroerende voorbeelden heeft Irene ook gegeven uit
privé  situaties  met  familie  en  of  vrienden,  waarbij  duidelijk  de
hand van de engelen werd herkend. Je krijgt niet altijd waar je om
vraagt, maar wat het beste is voor je levensplan op dat moment!
De 2 uur die voor de lezing was uitgetrokken was veel te kort… en
ja…een nieuwe lezing werd gepland op zondag 9 september.

Terugkoppeling en geschreven door Claudette

Aartsengelen Chamuel en Charity
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Aartsengel Michael
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Lezing op 22 september 2018 
“Saint  Germain  over  Alchemie”  in  de  Roos,
Amsterdam gegeven door Chris.

Op deze dag werd er,  naast  de lezing buiten de deur,  ook een
Introductie  cursus  gegeven  op  Camelot  voor  mensen  die  geen
Keeper of pas Keeper zijn geworden en die graag willen deelnemen
aan de SU “I claim the Victory way of Live”. Naar wat ik ervan heb
gehoord, is dat deze druk bezocht werd, ook door mensen die zich
nog op het allerlaatste moment hadden aangemeld.
Dus op deze zaterdag met 2 activiteiten moesten we de mankracht
verdelen, maar dat is prima gelukt! De Engelen van Saint Germain
hadden het er maar druk mee!
Ook bij  de lezing stroomden er  op het  allerlaatste  moment nog
mensen binnen, die zich niet hadden aangemeld, maar besloten om
de lezing bij te wonen.

Wij waren gelukkig op tijd aanwezig, om alles klaar te zetten, ook
Marijke kwam op tijd  binnen en ging op de gereserveerde plek
zitten om de balans te houden. Leon, facilitair medewerker, was
zeer geïnteresseerd in de lezing over Saint Germain en had deze
graag bijgewoond. En dat gold ook voor de dame aan de receptie.
Maar helaas… beiden waren aan het werk in de Roos.  Wél heeft
Leon na afloop 2 boeken gekocht van Saint Germain deel I en II. 
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De sfeer was meteen goed, mooi stukje muziek van Bach opgezet,
Charts van de I AM Presence en Saint Germain opgesteld, lichten
aan, en er kwam een mooie gloed af van de gordijnen.
Chris verstaat  de kunst om meteen de aandacht  van mensen te
trekken, zodra hij begint te spreken.
De lezing was van het begin af aan boeiend en je kon merken, dat
de mensen alles goed in zich opnamen en af en toe met vragen en
of  opmerkingen  kwamen,  waarbij  Chris  altijd  de  tijd  nam  om
dingen uit te leggen. Het verbaast mij iedere keer weer, dat elke
lezing  die  hij  over  Saint  Germain  geeft  anders  is.  Het  is  geen
standaard  verhaal  dat  elke  keer  hetzelfde  is.   De  boodschap  is
dezelfde, maar wordt aangepast al gelang het publiek.

Saint Germain
In  de  pauze  en  bij  binnenkomst  hadden  Samuel,  Marijke  en
Claudette gesprekken met mensen, die om raad en bescherming
vroegen. Heftig was het wel als ze zeiden dat ze door het duister
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werden aangevallen,  zich  hadden ingelaten met  (achteraf)  foute
mensen, instellingen en of organisaties. 
Onze reactie hierop was om, elke dag, elk uur, zoveel als nodig is,
Tube of Light bescherming te doen, Decree werk te doen,  Astrea’s
te geven en zoveel mogelijk Archangel Michael  Decrees, blauwe
straal decrees en Violet Vuur Decrees te geven. 

Gelukkig hebben wij altijd genoeg kaartjes bij ons van de Tube of
Light,  Lord  Michael  en  Violet  Vuur.   En  toch…..  deze  mensen
werden  aangetrokken  door  de  lezing  over  Saint  Germain  en
daarom is het zo goed dat de calls worden gemaakt! De lezing liep
een half uur uit, maar niemand had er bezwaar tegen om langer te
blijven  zitten.  Het  was  een  geslaagde  dag  en  wij  waren  Saint
Germain  en  de  Engelen  zeer  dankbaar  voor  hun  hulp  en

aanwezigheid. 

Alle  mensen  die  aanwezig  waren  hebben  een  week  later  een
uitnodiging gekregen voor de Saint Germain dienst voor iedereen.
Ook deze dienst werd goed bezocht.  Met Karen, Irene, Chris en
Rosa  was  er  genoeg  mankracht  en  konden  zij  alle  bezoekers
aandacht geven en hun vragen beantwoorden. Wij hebben zelfs 2
nieuwe  keepers  t.w.   Fien  Vrieze  en  Gerrie  van  Doorn  mogen
verwelkomen! 

Wij willen alle mensen bedanken die hebben meegeholpen, hetzij
door het geven van calls, geven van decrees, en een demag dienst
om van deze dag een groot succes te maken!  

Hail Saint Germain and Portia! 
Terugkoppeling en geschreven door Claudette
The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
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Zondag 18 november 2018, 
Lezing Paul de Venetiaan door Margo

Na onze zondagsdienst, neemt Margo je mee naar de tijd van de
kunstenaar Paolo Veronese, die leefde van 1528 tot 1588, en die
één van de incarnaties is van Paul de Venetiaan. Deze opgevaren
Meester spreekt tot ieders verbeelding, hij is de Chohan van de
derde  straal  van  goddelijke  liefde,  roze  vlam.  Zijn  etherische
verblijf bevind zich in Zuid Frankrijk genaamd “Het kasteel van de
vrijheid”.  Hij  is  de sponsor voor een ieder die goddelijke kunst
uitoefent ten behoeve van de mensheid. 

De werken van Paolo Veronese zijn in diverse musea te zien o.a. in
New York,  Vaticaanstad,  Madrid  en Lucca,  Parijs,  Los  Angeles,
Wenen, Parijs en St Petersburg. De volgende 2 schilderijen heeft
Margo tijdens de lezing uitgelicht t.w.

1 Feest in het huis van Levi, weergave van Het laatste avondmaal
2 Het mystieke huwelijk van de heilige Catherine

Feest in het huis van Levi

De afbeelding van Paul de Venetiaan is geschilderd door zijn tweelingziel Ruth Hawkins. Ruth, ook 
wel genoemd “Godin van de schoonheid” vond de Teachings door de I
AM Activity rond 1936, toen was ze 29. Toen Ruth lid was van The
Bridge to Freedom in de 50er jaren, onthulde Paul de Venetiaan
tijdens een dictatie dat zij zijn tweelingziel was. En van 1963 tot 1973
was zij de directrice van de TSL-studiegroep in Los Angeles, één van de
grootste studiegroepen in die tijd. Zij heeft ook de afbeeldingen van
Sanat Kumara, Lady Master Venus,  Saint Germain, Moeder Maria,
Kuan Yin en Nada gemaakt. 
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Seminar: Claim the Victory Way of Life!
SU 2018 in Amersfoort Focus 26 okt t/m 28 okt 2018 

Onze eerste SU in Holland, Amersfoort die geleid wordt door onze 
eigen Minister Rev. Joyce Carels samen met Bro. Petrus van 
Straaten.

“The victory way of live” met Mighty Victory”
We  hebben  3  dagen  lang  kunnen  genieten  en  luisteren  naar
dictaties  gegeven  door  Mother  en  Lanello,  van  Mighty  Victory,
Saint Germain en andere opgevaren Meesters. Het seminar werd
op het Focus gegeven, lunch en diner was goed verzorgd en naar
ik  heb  gehoord  was  deze  voortreffelijk.  Hotel  in  de  buurt  kon
geregeld worden, voor de mensen die wilden blijven overnachten
in Amersfoort. Na de inschrijving en het ophalen van je werkboek
ging  het  dan  toch  beginnen.  Het  was  de  1e keer  dat  mensen
meekonden  doen  vanuit  huis  met  deze  SU,  via  ZOOM,  d.m.v.
beeldverbinding  en  geluid.  Dit  alles  is,  naar  mijn  weten  prima
gelukt. 

We hadden een druk programma en konden niet te lang stilstaan
bij de verschillende onderwerpen, toch hadden we wat ruimte om
met elkaar te overleggen en opdrachten uit te voeren. Ook lekker
interactief,  zoals  in  groepjes  met  elkaar  ervaringen  delen  en
onderwerpen bespreken.  Het  is  ook  altijd  een heel  persoonlijke

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden

-11-

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.



The Summit Lighthouse Holland
vergroot de magneet van je hart!

ervaring,  en mijn ervaring is,  dat  hoewel  elke SU anders is,  er
altijd  een rode  draad  doorheen loopt.  Tijdens  de  SU voel  je  de
liefde van de Meesters en dat zij niets liever willen dan dat wij ons
leven victorieus  leven!!  Vraag om hun leiding en maak de calls
hiervoor.

Mighty Victory

Het was een prachtige ervaring en de dagen vlogen om. Je bent die
3 dagen heel erg verbonden met elkaar en de buitenwereld bestaat
dan niet meer.  Het waren ook 3 heel erg intensieve dagen, zoals ’s
ochtends  heel  vroeg  op  om  decree  sessies  te  doen,  tussen  de
middag en ’s avonds afsluiten met decree sessies. Het is geweldig
om te mogen doen en die energie te voelen!... heerlijk! We hebben
een hechte community!
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Voor mij  persoonlijk,  omdat  ik  gewoon thuis  kon slapen,  had ik
gedacht dat ik mij dan minder betrokken zou voelen. Ik bedoel, je
gaat naar huis en bent tussendoor in de buitenwereld…. Maar dat
viel reuze mee, op het moment dat je het Focus binnenkomt, zit je
meteen weer in de flow van de SU.  Dit had zeker te maken met de
goede afspraken, die we met elkaar hadden gemaakt,  ieder wist
wat zijn taak was. 

Wat ik ook weet is dat ik super dankbaar ben voor deze prachtige
SU over Mighty Victory,  die wij van onze Minister Joyce en Bro.
Petrus hebben ontvangen!!!

Joyce en Petrus….en iedereen die heeft meegeholpen deze SU tot
een succes te maken, heel erg bedankt voor de mooie ervaring die
jullie ons, de community, gegeven hebt.  Dit belooft zeker wat voor
onze volgende SU in Wenen!

Hail Mighty Victory,

Always Victory! 

Terugkoppeling en geschreven door Claudette
                

Ervaring delen vanuit Zoom (thuis) door Lygea:

Wat een sterke perfecte SU!
Aan alles is gedacht, heel professioneel.
Zo trots dat we een eigen minister hebben.
Ik ben heel dankbaar voor deze SU en heel gelukkig dat we zoom 
hebben.
Ideaal dat je alles mee kan doen.
Iedereen die meegeholpen heeft, dank dank dank.
Jullie waren allemaal zo sterk en krachtig, pure victorie.
God bless you all
In peace and love
Lygéa
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2 Vooruitblik
Wat is er in 2019 te doen?

SU SEMINAR EN LEZINGEN JAN-MRT
Het Thema voor 2019 is Karma en Reïncarnatie. 
Hierbij de hoogte punten op dit thema in het 1ste kwartaal:
SUMMIT UNIVERSITY SEMINAR : 
BRENG DE LICHTDRAGERS THUIS !
27 JANUARI , 24 FEBRUARI , 10 MAART 9.00-16.00 UUR
10 ZONDAGEN IN CAMELOT

LEZINGENCYCLUS KARMA EN REÏNCARNATIE – 
LIEFDE EN RELATIES
3 FEBRUARI , 14.00-16.00 UUR in Camelot

De openbare activiteitenagenda staat hier op onze nieuwe     
website. 

SUMMIT UNIVERSITY SEMINAR : 
BRENG DE LICHTDRAGERS THUIS !
27 JANUARI , 24 FEBRUARI , 10 MAART 9.00-16.00 UUR
10 ZONDAGEN IN CAMELOT

Hoogtepunten
 Word geïnspireerd door 10 boeiende lezingen door Elizabeth Clare 

Prophet, en verkrijg een dieper begrip in de uitgebreide discussiesessie 
na elke lezing

 Word aangevuurd door 12 krachtige dictaties door Jezus, Kuthumi, en 
Sanat Kumara, en ontvang de inwijdingen van de Heilige Geest van de 
Wereldleraren

 Leer effectieve technieken die de outreachacties van de organisatie 
ondersteunen, en creëer een persoonlijk actieplan om jouw segment van
de één miljoen te bereiken

 Ontvang online toegang om de lezingen en dictaties thuis terug te kijken
 Ontvang de zegening met het Emerald Matrix focus van de 

Boodschapper

Aanmelden en meer informatieDe prijs van deelname is € 125 p.p. voor het
hele seminar van 10 zondagen van 9 – 16 uur. Stuur een mail naar 
SU@summitlighthouse.nl om je op te geven.
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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.

Meer informatie over het activiteitenprogramma kijk op onze site 
www.summitlighthouse.nl.

.
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3 Community Algemeen

Bestuur 2018 –  jaar van het Hart
Aan de vooravond van Kerst, waarin we de geboorte van onze 
geliefde meester Jezus en de geboorte van het Christuskind in een 
ieder van ons vieren, en met de aanstaande overgang naar het 
nieuwe jaar, is het een goed moment om als Bestuur terug te 
kijken naar het afgelopen jaar. 

Als Bestuur zijn we ontzettend dankbaar voor al het werk dat door 
een ieder is verzet voor de Opgevaren Meesters en ons Teaching 
Center. Of het nu gaat om het regelen, plannen en geven van de 
wekelijkse diensten, AV werk, het organiseren van Summit 
University, bijdrage leveren voor community bijeenkomsten, 
lezingen geven in of buiten het Focus, het leveren van vertalingen 
door onze vertaalgroep, het uitbrengen van de Nieuwsbrief of het 
onzichtbare maar o zo belangrijke werk van veel mensen achter de
schermen, die de balans voor onze community houden: iedereen 
héél erg bedank voor jullie bijdrage over het afgelopen jaar! 
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Het jaar 2018 kent vele hoogtepunten. Bijgebleven is de bijzondere
reis van veel leden naar Montana voor de viering van het 60-jarig
bestaan van onze moederkerk. De reis stond mede in het teken van
de  inwijding  van  Joyce  Carels  als  Minister.  Hier  mogen  we  als
Teaching Center trots op zijn! Onze Minister heeft in september
het sacrament van de doop mogen geven aan Margo Karremans en
Soli, de kleindochter van Karen Rombout.

Uiteraard  was  het  voor  het  eerst  volledig  door  ons  zelf
georganiseerde SU-seminar “Claim the Victory Way of Life!” in ons
Teaching  Center  te  Amersfoort  eveneens  een  hoogtepunt.
Daarnaast hebben we dit jaar al 11 nieuwe Hoeders van de Vlam
mogen verwelkomen en zijn bijna al deze Hoeders van de Vlam op
ons Camelot geweest! 

El Morya

De quote van El  Morya “The Only Constancy is  Change” is  een
inspiratiebron  geweest  om  de  bestaande  structuur  van  de
organisatie  te  veranderen  en  deze  aan  te  passen  naar  een
praktisch  en  werkbaar  model.  In  een  workshop  voor
communicanten is, na voorbereidend werk van de commissie NOS
(Nieuwe Organisatie Structuur) aanvankelijk een model met zeven
pilaren voorgesteld. Dit bleek net even een “pilaar te ver”, gezien
de grote van onze organisatie. 
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We zijn daarom uitgekomen op een drie pilaren model bestaande
uit:

 1 Publishing – Manager: Chris  
  2 New Seekers – Managers: Petrus/Rosa
  3 Community – Manager: Joyce

De managers van deze pilaren vormen het Management Team. De
pilaren worden ondersteund door de stafafdelingen Secretariaat,
Beheer,  ICT  en  Financiën.  De  pilaren,  Management  Team  en
stafafdelingen vallen  onder  de eindverantwoordelijkheid  van  het
bestuur.  Hiermee  is  voor  de  toekomst  een  organisatiestructuur
neergezet  voor  verdere  groei  op  basis  van  geformuleerde
doelstelling  om voor  2022  28.333  lichtdragers  in  Nederland  en
België te bereiken!

Tot slot, maar niet minder belangrijk, heeft het jaar 2018 in het
teken  gestaan  van  het  35-jarige  bestaan  van  The  Summit
Lighthouse Holland. Met het jaarthema “Vergroot de Magneet van
je  Hart”  en  de  inzet  van  velen,  zijn  gespreid  over  het  jaar
verschillende activiteiten georganiseerd. Ter afsluiting wordt op 16
december het jubileum gevierd met een feest voor alle Hoeders
van de Vlam. 

Kortom 2018 was een jaar met vele hoogtepunten. Ook voor 2019
is het Bestuur hoopvol gestemd, al liggen er belangrijke kwesties
waar we als community keuzes in moeten maken. Eén hiervan is
het aflopend huurcontract van het pand. 
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Samen Anders
Sommigen hebben misschien gemerkt dat er mailwisseling 
plaatsvond met een mailaccount: …………..@summitlighthouse.nl. 
Dat is waar! Afgelopen maand is een tijdelijke ICT-werkgroep in 
het leven geroepen met het doel om Office 365 te implementeren 
in de breedte van de Nieuwe Organisatie Structuur (NOS).
De ICT-werkgroep stelt vast dat Office 365 een gestructureerd 
digitaal samenwerkingsplatform aanbiedt om te communiceren via 
Outlook (en chat), te agenderen, bestanden op te slaan, te Skypen, 
en samen te werken in zogenaamde Teams. De implementatie van 
Office 365 is waarschijnlijk de meest tastbare verandering binnen 
de NOS. 

De implementatie van Office 365 houdt in dat vrijwilligers een 
eigen Office 365 mailaccount ontvangen en daarmee toegang 
hebben tot het digitaal samenwerkingsplatform. Office 365 biedt 
veel mogelijkheden, en
wij zullen in eerste
instantie starten met het
gebruik van Outlook,
want e-mailen is voor de
meesten van ons bekend
terrein, en ook met het
gebruik van Teams, en
dat is iets nieuws, maar
leuk.

Aan het begin van het nieuwe jaar zal er  workshop voor alle 
vrijwilligers zijn die een mailaccount ontvangen. Er wordt een 
presentatie en inleiding gehouden over Office 365 en er is speciaal 
ruimte om jullie eigen mailaccount te activeren, vragen te stellen, 
en ondersteuning te ontvangen over het digitale 
samenwerkingsplatform.
We hopen hiermee de community op de hoogte te hebben gebracht
over de ontwikkelingen op het vlak van ICT.

Met vriendelijke groet,
De ICT-werkgroep
Petrus, Samuel en Chris
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Boekstudiegroep 
In de vorige 2 nieuwsbrieven stond het aanbod om begeleiding te 
krijgen bij het geven van een boekstudie thuis over het boek  
'Alchemie van het Hart'.  Het is nog steeds mogelijk. Mocht je er 
meer over willen weten of inhoudelijke informatie willen hebben, 
laat het ons weten.
We kunnen een bijeenkomst faciliteren om je te ondersteunen een 
boekstudiegroep op te richten. Hierin wordt besproken wat de 
richtlijnen zijn en hoe je het vorm kan geven. Heb je een wens of 
een vraag, stuur dan een bericht naar slh@hetnet.nl t.a.v. Irene.

Lady Master Kuan Yin

“IK BEN Kuan Yin. Ik rol een lint van violet vuur voor u uit. Het 
is een snelweg van licht die leidt naar uw vurige bestemming. 
Volg de weg van het violette-vuur lint. Kom naar mijn hart. Kom 
naar mij, O geliefde kinderen. Kom naar mij, zonen van Licht, 
kom. IK BEN Kuan Yin, en heb u altijd lief in de Genadevlam van
de Zevende Straal.”

Pearls of Wisdom®  Jaargang. 31 nr. 25 - Beloved Kuan Yin – 11 juni 
1988 Saint Germain Stumps America, Are You Truly Free? “A 
Dispensation of Mercy’s Flame from the Karmic Board”
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Communityleden vertellen:

Mijn verhaal en ervaring met Yoga – door Ton

In ons twee en dertigste levensjaar begonnen Kea en ik aan een 
shiatsucursus en binnen een half jaar ook met het nemen van 
yogalessen bij dezelfde docent. Op dat moment woog ik 105 kilo en was 
ik heel erg stijf. Na de eerste lessen voelde ik meer ruimte en een 
betere doorstroming van energie, wat me fitter maakte.

Hierdoor kon ik mijn werk als zelfstandige en als huisvader veel beter 
aan. Dat gevoel wilde ik niet meer kwijtraken, maar wel uitbreiden.
We begonnen ook de macrobiotiek te bestuderen en binnen een jaar was
ik 30 kilo kwijt, die gelukkig nooit meer teruggekomen zijn.
De verandering van voeding en yoga zuiverde mijn lichaam. Daardoor 
kreeg ik meer inzichten en wij werden godzoekers. Herman Hesse 
(Siddarta), De Bladeren uit de tuin van El Morya, de Meesters van het 
Verre Oosten, Khalil Gibran; we hebben hun boeken verslonden. 
We liepen vóór die tijd geregeld bij de huisarts en na de verandering 
zijn wij er in geen 25 jaar geweest, op de bevallingen na.

Ongeveer 15 jaar lang heb ik yogalessen genomen bij verschillende 
leraren met verschillende stromingen voor ik op uitnodiging mijn eerste 
les gaf. Door het enthousiasme dat er loskwam bij mij en de ontvangers 
ben ik niet meer gestopt.

Nu ben ik 27 jaar verder en mijn enthousiasme is nog even groot. 
Voordat ik een les ga maken maak ik eerst een aanroep en ga ik in 
gebed. Hierbij roep ik Moeder Maria , Kuthumi  en yogameesters aan. 
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De lessen zijn vooral fysiek gericht, waarbij constant de aandacht 
in het moment wordt gehouden.

De meridianen die de organen van energie voorzien zijn de 
uitgangspunten hierbij.
Wanneer je een oefening langer aanhoudt gaat je lichaam ook door
pijnlijke ervaringen heen.
Dan leer je met je ademhaling om toe te laten, te ontspannen. Door
toelaten in het dagelijkse leven verandert de gemakkelijk naar 
boven komende vechthouding in wijsheid, liefde, en veerkracht.

Tijdens de lessen wordt nauwelijks 
gesproken tenzij er wat gevraagd 
wordt. Dan probeer ik de leringen 
van de opgevaren Meesters 
voorzichtig naar buiten te brengen.
Luisterend naar wat er uit mijn 
innerlijk komt. Dit zijn voor mij de 
mooiste momenten in mijn 
dagelijkse leven.
Mijn lichaam is een leraar voor mij.
Lichamelijke reflecties heb ik nodig
om bij mijn innerlijk te blijven. Ze 

geven aan wanneer ik door denken of emotie uit balans raak, 
onrustig word of spanning opsla.

Dankbaar voor het omgaan met mijn medemensen op deze 
manier hoop ik dat ik hiermee mijn dharma kan vervullen.

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden

-22-

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.



The Summit Lighthouse Holland
vergroot de magneet van je hart!

Wat is Yoga?
Het woord yoga betekent relatie aangaan, toelaten, samenkomen, 
verbinding aangaan, één worden met. Bewust worden door fysieke 
yoga. 

Omdat de botten, spieren en organen van ons lichaam grote behoeften 
hebben aan beweging gaan we die beweging als vanzelf opzoeken. Alle 
yogaoefeningen geven je een groter lichaamsbewustzijn; je reinigt je 
lichaamscellen en laat daardoor zuurstofrijk bloed toestromen.

Bij fysieke yoga oefeningen spelen de aandacht en de ademhaling een 
grote rol.
Door de ademhaling te richten tijdens de oefeningen ontvang je meer 
ruimte, een betere doorbloeding in je ledematen en een diepere 
massage van je borst, buik- en bekkenorganen.  
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Oefening voor een betere gezondheid
Vijf minuten per dag een bewuste ademhaling uitvoeren geeft al een 
diepe werking. Wil je het proberen?

Zit rechtop om te voelen hoe de adem binnenstroomt via je neusgaten.
Hoe diep ontvang je de adem?  Voel je de adembeweging voorbij je 
navel?
Bij de uitademing neem je de buik in.
Bij de inademing ontspan je de buik en laat deze een moment rusten in 
je bekken.
Bij de volgende uitademing neem je de navel weer naar binnen en 
probeer je de uitademing iets te verlengen.
Voel je hoe de adem binnenstroomt en je buik, je borst en longtoppen 
vult?

Ga zo drie minuten door wanneer de oefening comfortabel blijft voor je.

In de vierde minuut probeer je naast je navel ook je bekkenbodem in te 
nemen bij de uitademing.

In de vijfde minuut kun je proberen om na de uitademing een leegte 
pauze van drie tellen op te nemen.

Voel je de masserende werking van de adembeweging in borst, buik en 
bekken?
Door te voelen ben je weer in relatie met je lichaam.
Door te voelen ontspant je lichaam van binnenuit en maak jij je bloed 
meer basisch evenals door de extra zuurstofopname.

In basisch bloed met een waarde van ph 7 komen geen ziekten voor.
Het woord yoga betekent ook één worden met je innerlijk.

Door het gebruik van goede voeding en je hart volgen zal de 
levensvreugde en levenskracht zich in je ontvouwen. 

Namasté
Ton 
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4 Inspiratie 

Altijd Victorie door Sanat Kumara
Op een dag, niet zoveel jaar geleden, bezocht de Godin van Vrijheid 
Venus, ons thuis van licht. Zij sprak mij aan en vroeg aan mij, “Heer 
Sanat Kumara, wat is uw oplossing? Wat, inderdaad, is uw oplossing voor
de duisternis die de oppervlakte van het land bedekt?”

Ik zei tegen haar: “geef mij zielen van licht die het Woord zullen 
liefhebben, die ervan zullen houden om het Woord te verkondigen, om 
van het Woord te getuigen, om het Woord uit te zenden in het bevelen 
van leven. Geef me eerst duizend trouwe decreeërs en ik zal u laten zien 
hoe die duisternis zich zal terugtrekken; geef me dan tienduizend trouwe
decreeërs en ik zal u stap voor stap de alchemie van de zevende engel 
laten zien, lengtegraad voor lengtegraad van de aarde.

En zo diende zij een aanvraag in bij de 
Kosmische Raad voor sponsors van 
zielen van licht wiens levensoptekening 
onthulde dat zij in een devotie en 
dienstverlening aan Atlantis, in vroegere
mysteriescholen en op andere planeten 
een affiniteit hadden voor het Woord. 
Zodoende werden deze individuen, die 
op hun zielen een ereteken hebben 
waarop “Toegewijde aan het Woord” 
staat, gekozen om op innerlijke niveaus 
in de Royal Teton Retreat voorbereid te 
worden om het efficiëntst te worden in 
het gebruik van de wetenschap van het 
gesproken Woord, het effectiefst in de 
toepassing ervan.

Sanat Kumara

Daarom begon hun training op innerlijke niveaus, en voor sommigen 
onder u voor uw huidige incarnatie. En nu zijn de vruchten van ons werk 
aanwezig binnen deze muren en andere muren – verblijfplaatsen van 
licht en heiligdommen die nu de aarde bespikkelen en bijna dreigen 
sterren te worden in het firmament van het bestaan.

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden

-25-

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.



The Summit Lighthouse Holland
vergroot de magneet van je hart!

Nu beginnen we de scheuren in het plafond te zien. Nu beginnen we een 
oude orde te zien beven en een nieuwe orde laat bijna zijn geluid horen; 
en wanneer het geluid van de nieuwe orde gehoord wordt, dan vertel ik u
dat zelfs de atomen en elektronen uit hun oude matrix in de nieuwe 
springen. Want zij wachten tot de kosmische dirigeerstok van de 
Kosmische Christus de hemelse koren leidt tot het zingen van de toon 
van de Elohim voor het in laten storten van werelden en de simultane 
opstanding van andere werelden - etherische werelden en gouden 
steden die fysiek worden, op aarde of op andere planeten, het maakt niet
uit, waar u maar bent.

Geliefde Sanat Kumara, Pearls of Wisdom ®  
Jaargang 42 nr.19, 9 mei 1999   

Lady Master Venus

Wanneer je een dienst verleent aan de opgevaren meesters, 
roep dan Pallas Athena en haar legioenen van Waarheid aan 
om voor je uit te gaan, om de drager van het machtige zwaard
van Waarheid te zijn voor het binden van de kracht van anti-
waarheid of Antichristus.
The Masters and Their Retreats, p. 269
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De Retraiteverblijven bestaan echt! ~ Elizabeth Clare Prophet

Nadat Elizabeth Clare Prophet in haar fijnstoffelijke lichaam naar de 
retraiteverblijven was gereisd en terugkeerde om daarover te schrijven, 
zei ze, “Ik wil dat jullie weten dat deze retraiteverblijven echt bestaan, 
dat de opgevaren meesters echt bestaan, dat de Elohim, de 
aartsengelen en de chohans echt bestaan. De informatie die we hebben 
gekregen is zo fantastisch en zo verbazingwekkend, dat op hetzelfde 
moment dat wij het horen, de vleselijke denkgeest en het hele 
momentum van de hordes van de duisternis weerstand bieden tegen de 
werkelijkheid en de tastbaarheid van deze kennis, tegen het praktische 
aspect ervan en wat ermee gedaan kan worden. Wij moeten ons 
beseffen wat de gevolgen zijn van deze kennis.”

God heeft de krachtvelden van deze etherische retraiteverblijven als 
centra van hooggeconcentreerd licht opgezet zodat we een beroep 
kunnen doen op de meesters en hun licht aan kunnen roepen voor het 
bevrijden van de planeet. Er is gezegd dat er voldoende violette-vuur 
energie verankerd is op de planeet, in de retraiteverblijven van de 
violette-vuur meesters, om de aarde volledig te bevrijden en haar naar 
het gouden tijdperk van Aquarius te brengen. Maar het is aan de 
mensheid om die energie en dat vuur aan te roepen. Niets anders staat 
de victorie in de weg.
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De sleutel is de invocatie. Want God is al hier, maar door de kosmische 
wet kunnen de lichtkrachten niet ingrijpen op dit niveau, tenzij we hun 
vragen om te helpen, tenzij we om hun assistentie vragen.

Waarom is dat? Omdat aan ons een vrije wil is gegeven om uit te 
oefenen op dit fysieke niveau. Dit niveau van bestaan is aan ons 
overgedragen. Om God en de meesters hierin binnen te laten gaan, in 
ons domein, moeten wij hun bewust en met onze eigen vrije wil de 
autoriteit geven om dat te doen. Vrije wil betekent dat we de 
gelegenheid hebben om God de autoriteit die hij ons op dit niveau heeft 
gegeven terug te geven. 

We moeten zeggen:
“In de naam van de Christus roep ik de zeven machtige Elohim, de 
aartsengelen en de chohans van de stralen aan om het volledig 
verworven momentum van de in hun retraiteverblijf verankerde 
vlammen vrij te geven in mijn wezen, de wereld en over de gehele 
planeet Aarde voor de victorie van het licht.”

Het is nodig dat zulke invocaties iedere dag worden gegeven. Terwijl zij 
worden gegeven zullen wij verlichting zien, verlossing, vrijheid, de 
vervulling van de wet van het bestaan en uiteindelijk een gouden 
tijdperk op onze geliefde planeet.
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Hemel op Aarde
Je kunt in de voetstappen treden van de meesters die jou voorgegaan 
zijn. Je kunt de aarde bewandelen als een opgevarene. Je kunt de aura 
van de meesters en hun retraiteverblijven naar de mensen brengen die 
je iedere dag ontmoet. Je kunt jouw leven en de levens van de mensen 
om je heen veranderen. En aan het eind van een dienstbaar leven kun jij
je herenigen met God in het ritueel van de hemelvaart. Je kunt een 
opgevaren meester worden en terugkeren naar je thuis in de etherische 
steden en retraiteverblijven van licht.

The Masters and Their Retreats, p. 495 en 496
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“Bij het geven van zelfs al een half uur violette-vuur decrees in de 
ochtend, krijg je een voorsprong in het leven zodat je er kunt zijn 
voor zielen die in nood zijn, die de liefde en het begrip dat jij hebt 
zo hard nodig hebben. Nu is het tijd dat je uitreikt en aan de vele 
zielen de liefde brengt die ze nooit hebben gehad.”
Pearls of Wisdom ®, Jaargang 41, nr. 38 - Geliefde God and Goddess Meru – 20 september 
1998
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Rose of Light

De opgevaren vrouwelijke meester Roos van Licht 
vertegenwoordigt de geest van Vrouwen en de geest van Moeder 
in het nieuwe tijdperk. Door haar verworvenheid stuurt zij het 
ontvouwen van het hartchakra aan en de uitbreiding van het licht 
door de drievoudige vlam.
Roos van Licht assisteert spirituele studenten bij het ontwikkelen 
van hartactie en om van de liefde van het hart een “open deur te 
maken die niemand (geen menselijke manifestatie) kan sluiten.”

Zij zegt: “Ik kom opnieuw, en het is mijn missie om te komen en bij
u te blijven, want Saint Germain heeft mij geroepen om uw 
speciale hartmentor te worden. Daarom breng ik mijn engelen van 
de roos van licht met me mee, en we plaatsen in uw hartchakra de 
gedachtevorm en de manifestatie van de roos van licht met 
ontvouwende blaadjes die de twaalf blaadjes van het hartchakra 
vermenigvuldigen. U kunt in uw hartchakra een roos hebben met 
duizend blaadjes, geliefden, want de blaadjes vermeerderen door 
de genadevlam, compassie en wijsheid....
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Oefening: “The Opening of the Rose of the Light”
Door liefde is er wijsheid; dat is er inderdaad! En in het volmaakte 
evenwicht van liefde en wijsheid moet er een magneet zijn voor de 
wil van God en voor het terugkeren van de kracht van God naar 
allen.

Ik begin met u aan te raden dat u het aroma van liefde en wijsheid 
uitademt door het hart; en wanneer u uitademt, geliefden, voelt u 
dat u dit licht de hele wereld rondzendt, om haar te omcirkelen en 
dan naar u terug te keren, vermenigvuldigd met liefde en wijsheid. 
[diepe inademing]

Adem nu uit, maar visualiseer dat u de heilige adem door het hart 
uitademt en zie het als een nevel die in werkelijkheid een heilig 
vuur is, gespikkeld met goud en roze, een raket van hoop de 
wereld inzendend.

Daarom heeft u de vermaning gehoord “Bewaak het hart. Bewaak 
de geheime plek van het hart. Bewaak het kloppen van het hart. 
Bewaak de vogel van het hart.” Het hart moet worden beschermd, 
geliefden. 
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Laat het hart niet geschokt worden, of overwonnen worden door 
iets van beneden of boven. Oefen daarom stilte in het hart, vrede in
het hart, kracht in het hart en God-gecentreerdheid in het hart.

Denk erover na hoe u over uzelf denkt in uw lichamen. Waar bent u
in uw lichaam, geliefden? U kunt een gevoel hebben in de 
ledematen. U kunt sterk geconcentreerd zijn op de denkgeest of 
het derde oog. Maar ik zeg, vind het evenwichtscentrum in het hart
en voel uzelf reageren vanuit dat punt en dat centrum. Voel uzelf 
in volmaakte balans in dat centrum.

Maar bovenal zal onze belangrijkste oefening zijn om liefdevol te 
zijn - liefdevol door verlichte actie en een overdracht van het hart 
en door de verheuging in de eeuwige liefelijkheid van de Liefelijke 
in den hoge, want dit kosmische lichtwezen overschaduwt de 
sangha van de Boeddha nabij het westerse Shamballa.

Moge de stralende glimlach van de Goddelijke Moeder op uw 
gezicht zijn, en het twinkelen van uw ogen zijn en het glimlachen 
van vele engelen door u heen. Door u, die diegenen zal begroeten 
die in nood verkeren…

Ik wacht tot u aan mijn mouw, schort of rok trekt. Laat mij u 
helpen om de volledige,  bloeiende roos van licht te worden.

Teachings of Mark & Elizabeth Prophet (2016). Heavenly Pearls for the Soul: 
On the Heart, p.20 

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden

-33-

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.



The Summit Lighthouse Holland
vergroot de magneet van je hart!

… De Gemeenschap van de Heilige Geest is gebaseerd op de 
harmonie van alle zeven stralen. Met andere woorden, wij allen 
die hier samengekomen zijn en alle lichtdragers van de gehele 
wereld moeten zien dat de Gemeenschap van de Heilige Geest is 
gebaseerd op onze harmonie - op ieder die elk uur van elke dag 
zijn harmonie bewaart totdat diegene zijn hemelvaart in het licht 
vervult.”
Pearls of Wisdom ® Jaargang 41, nr. 47   Elizabeth Clare Prophet, 22 november 1998 
“Nurturing the Soul of Community 2, Our Assignment from God Harmony”

We hopen van harte dat je deze nieuwsbrief met plezier hebt 
gelezen.
Stuur s.v.p. je feedback en kopij naar slh@hetnet.nl t.a.v. Irene.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2019 met 
een vooruitblik van nieuwe ontwikkelingen van The Summit 
Lighthouse Holland.

We wensen iedereen een voorspoedig, gezond, vrolijk, inspirerend,
transformerend en vooral liefdevol
2019. 

Alle goeds en liefs gewenst!

het nieuwsbriefteam
Irene, Margo, Rian

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij
het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden

-34-

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.


