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Het Jaar van het Hart 
Inmiddels zijn we door de poort van Oud en Nieuw het nieuwe jaar 2018 

binnengegaan. Niet alleen deze poort is opengegaan, maar we zijn op 6 januari 

ook een nieuw jaar binnengegaan voor het Teaching Center, namelijk het jaar 9 

van Gods Realiteit, Mighty Victory, en het hartchakra. Het jaar 2018 staat in het 

teken van het hart en het 35-jarig bestaan van The Summit Lighthouse Holland. 

Dit betekent dat we ons focussen op het hart en alles wat daarbij komt kijken: hoe 

bewust zijn we ons van de energie van het hart, de vlam in ons hart, en hoe we 

deze kunnen vergroten? We kunnen met z'n allen nog veel leren, en daarom 

hebben we een prachtig programma opgesteld om ons dit jaar te blijven focussen 

op het Hart, Liefde, Compassie en Verbinding. 

 

Werkgroep Jaar van het Hart 

Irene, Rosa, Joyce  
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Wat is er dit jaar te doen 
Lezingen, workshops, dictaties over het hart, meditaties, een film, en vrijdag 26 

tot en met zondag 28 oktober een 3-daags Summer University seminar Claim de 

Victory-manier van leven! Een zeer toepasselijk seminar voor de 9-uurlijn van 

de kosmische klok. 

Omdat een aanzienlijke groep het aanvankelijk geplande seminar De Magneet van 

het Hart reeds heeft gevolgd, is er gekozen voor een SU die in 2017 is uitgebracht. 

De komende maanden ontvang je meer informatie via de werkgroep SU2018.  

Programma 

De openbare activiteitenagenda staat hier op onze nieuwe website.  

 

Claim de Victorie-manier van leven! 
Hoe je de oneindige macht van je IK-BEN-Aanwezigheid de vrije hand kunt geven 

met Mighty Victory, Godfre en Saint Germain 

 

 

 
 
 
 
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.  

http://summitlighthouse.nl/agenda/
http://summitlighthouse.nl/
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Wat is er deze lente te doen over het hart? 

 Zaterdag 24 maart starten we de communitydag met fragmenten van Saint 

Germains Hartmeditatie, en ’s middags na de Saint Germaindienst is er een 

dictatie over het hart. 

 Zondag 29 april (let op: nieuwe datum) videolezing van Mother over het hart, 

Out of the Heart Are the Issues of Life, en fragmenten van Saint Germains 

Hartmeditatie.  

 Zaterdag 26 mei starten we de communitydag wederom met fragmenten van 

Saint Germains Hartmeditatie, en ’s middags na de Saint Germaindienst is er 

een dictatie over het hart. 

 Zondag 10 juni staat het thema tweelingzielen op de agenda met de lezing  

Je andere helft en een film van 2 legendarische tweelingzielen, Jeanette 

MacDonald en Nelson Eddy. 
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Samen doen 

In de werkgroep Nieuwe Organisatiestructuur (NOS) hebben we met elkaar 

uitgesproken dat we graag willen groeien als organisatie en meer lichtdragers 

willen bereiken. Een andere wens is om ons als leden nog meer met elkaar te 

verbinden. We missen soms de tijd om met elkaar in gesprek te gaan, te delen, en 

te kunnen leren van elkaar. We kunnen elkaar nog veel meer inspireren en 

steunen. 

Daarom is het idee ontstaan om samen een plek te creëren op het focus waar je je 

eigen inspirerende teksten kunt delen met de rest.  

Dit kunnen we uitvoeren door een bord te maken waarop iedereen iets kan 

schrijven of kan ophangen wat hem of haar inspireert m.b.t. het thema 'het hart'.  

Het is onze wens dat iedereen daar iets deelt wat hem/haar raakt en wat je 

waardevol vindt om te delen. Het kan ook een verwijzing zijn naar o.a. een dictatie, 

een boek of gedicht van de opgevaren meesters. 

Onze vraag is of je hieraan zou willen meedoen? Hoe meer we delen met elkaar, 

hoe rijker we worden. Dankjewel alvast! We kijken uit naar alle mooie 

inspirerende teksten. 

Mogelijk kunnen we het aan het eind van het jaar bundelen, zodat de teksten ook 

in de toekomst geraadpleegd kunnen worden. 

 

Boekstudiegroep 

 

Als je graag zou willen, dan kan je een boekstudiegroep oprichten rond het 

jaarthema. Een voorbeeld van een boek dat je dan samen met geïnteresseerden 

kunt bespreken is Alchemie van het Hart.  

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.   

https://amethistpers.nl/product/alchemie-van-het-hart/
mailto:slh@hetnet.nl
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Workshop over het Hart 

We zijn het jaar gestart met een workshop over het hart op 28 januari jl. die werd 

gegeven door Rev. Erica Klügler. Deze workshop gaf ons diepgang in de kennis 

over het hart, en een blauwdruk waaraan we het komende jaar kunnen werken. 

Erica heeft ons meegenomen in de vele aspecten en dimensies van het spirituele 

hart zoals beschreven in de leringen van de opgevaren meesters. 

Terugblik 

We hebben een prachtige 'Hart'-middag mogen beleven met 

de warme begeleiding van Erica. We waren met ongeveer  

20 communityleden en 2 nieuwe deelnemers.  

In de lezing diepte Erica het thema uit door eerst te kijken 

waar we nu staan. Teaching Center Holland is nu de  

9e jaarcylcus ingegaan op de kosmische klok en het chakra 

dat daarbij hoort, is … jazeker het hartchakra. We zijn het 

fysieke kwadrant ingegaan en dat betekent dat we de komende jaren meer zullen 

zien wat we gezaaid hebben. We zullen de vruchten plukken van onze inzet. 

De hiërarch van de 9-uurlijn is Mighty Victory. Mighty Victory spoort ons aan hem 

aan te roepen bij elke stap die we willen maken. Roep zijn naam en hij staat klaar 

om je te ondersteunen in je werk, in relaties en in persoonlijke issues. Focus je op 

de overwinning en maak een stap naar een hoger bewustzijn. 

Erica nam ons mee naar het hart met al haar veelzijdigheid. De geheime kamer 

van het hart bevat de drievoudige vlam. Focus je op het hart, balanceer de energie 

van het hart, vergroot de energie van het hart, en je zult je leven zien veranderen 

in meer kracht, vreugde, liefde en licht.  

Een goede tip: werk aan de pluim die het kleinst is, om de hartsvlam in evenwicht 

te brengen! 

Liefde is mijn manier 

Liefde is mijn victorie 

Liefde is de victoriestraal die IK BEN 

Geliefde Mighty Victory, ‘Victory to Those Who Love!’,  

Pearls of Wisdom vol. 43 nr. 18, 30 april 2000 en vol. 43 nr. 19, 7 mei 2000  

 

https://www.summitlighthouse.org/pearls/2000pows/PW000430vy.html
https://www.summitlighthouse.org/pearls/2000pows/PW000507vy.html
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Prachtige boodschap van geliefde Lanello over het Hart 
 

Lanello 
De opgevaren meester Lanello was 

kortgeleden op aarde geïncarneerd als Mark 

Prophet, de twintigste-eeuwse mysticus en 

boodschapper voor de opgevaren meesters. 

De geschiedenis van Lanello’s missie is het 

verhaal van een ziel die bevangen is met een 

passie, namelijk de liefde voor God. 

‘Onze boodschap moet een 

boodschap van oneindige liefde 

zijn en we moeten die liefde laten 

zien aan de wereld.’ 

‘Ik zeg dat de legende van uw leven – van 

velen onder u – prachtig is om te aanschou-

wen, omdat u inderdaad kleine en grote overwinningen heeft behaald ... Blijft u 

daarom inspannen voor het licht, u inspannen voor het goede, en weet dat ik, 

Lanello, iedere stap van de weg naast u loop.’ 

 

‘Open uw hart’  
 

 Geliefde Lanello, “The Wonders of Purity and Victory: I AM Everywhere in the Consciousness of God”, 

part 2, Pearls of Wisdom vol. 16 nr. 32, 12 augustus 1973 

Welnu, geliefden, ik zou in innige communicatie willen zijn met uw hart. Open uw 

hart voor mij en ik zal u het elixir van mijn hart geven. Wees niet bevreesd. Ik zal 

u van mijn hart geven net zoals ik u van mijn hart gaf toen ik samen met u in 

incarnatie was. Ik heb mijn hart nooit voor u gesloten. Sluit uw hart niet voor uzelf 

of voor degenen die het dichtst bij u staan. 

Open uw hart vandaag met moed. Open uw hart. Laat het hart verwond worden 

… Laat het hart verwond worden. Laat het pijn kennen. En ga door met steeds 

dieper de bron van uw eigen wezen binnen te gaan. 

 

https://www.summitlighthouse.org/pearls/1973pows/730812la.html
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Wees niet bevreesd, geliefden, want de liefde die u geeft, zal vermenigvuldigd 

worden naarmate u de wereld zegent. Ik heb mijn hart geopend, geliefden, en ik 

heb het open gehouden. Hoewel het u pijn kan doen, zeg ik, open uw hart en geef 

van uzelf aan anderen die u nodig hebben, die alles nodig hebben wat u hun kunt 

geven. Want zij zijn behoeftig, zij zijn belast … 

Begrijp dit. Laat God u naar zijn beeld en gelijkenis maken, zoals u in het Begin 

was. Laat hem u omvormen en u overnieuw maken aan het Einde. 

Heeft u werkelijk de manier gevonden om uzelf te herscheppen? Niet echt, 

geliefden, niet echt in diepgaandste zin. Toch is de weg duidelijk. Geef en geef 

telkens weer, en laat miljoenen zielen worden genezen door uw eigen onbevlekte 

hart. 

IK BEN Lanello. Ik ben door de eeuwen heen bij u geweest. U bent mijn vaders, 

mijn moeders, mijn kinderen geweest. Wij zijn als één geweest. Ga nu voort naar 

een wereld die heel erg duister is. 

Glimlach samen met mij, geliefden, want de hele wereld is maya. Ik zal een nog 

grotere glimlach hebben wanneer u de wereld van maya verlaat en het ware 

bestaan binnengaat.  

Ik ben altijd bij u, uw geliefde Lanello. 
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Wees een levende transformator van Liefde  

Sleutels voor het vergroten van de kracht van je Hart  

 
1. De eerste stap op dit pad van praktische liefde is vergeving 

Als eerste, laatste en altijd … vergeef, vergeef en vergeef. Als je iemand niet hebt 

vergeven, ga dan naar hem toe en smeek hem om vergeving. Je kunt de kracht van 

je hart niet vergroten als je vasthoudt aan boosheid. Een ander aspect van 

vergeving is jezelf vergeven. Soms denken we dat we niet goed genoeg zijn omdat 

we naar het menselijke deel van onszelf kijken en teleurgesteld raken. Maar 

onthoud, dat we niet het menselijke deel van onszelf aan het perfectioneren zijn. 

Wij zijn het spirituele deel van onszelf aan het bekrachtigen en versnellen.  

2. Gebruik de violette vlam om de lasten van het hart te transmuteren  

Dit kunnen de lasten zijn van het verliezen van een vriend of een geliefde, of de 

last om een geliefde door moeilijke tijden heen te zien gaan. Het verdriet en de 

last van het verliezen van een geliefde vereist intense transmutatie door de 

violette vlam. Soms kun je je belast voelen terwijl je niet weet waarom. Het kan 

zijn dat de oorzaak van jouw lasten dan in gebeurtenissen van vorige levens ligt. 

Wanneer dit gebeurt wijst het erop dat God de deur opent naar een deel van jouw 

verleden, zodat je dit kunt oplossen en voorbij dit karma uit het verleden kunt 

komen.  
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3. Vergroot de magneet van jouw hart door het activeren van vreugde en 

dankbaarheid 

Vreugde gaat hand in hand met Liefde. Vreugde werkt aanstekelijk en is 

magnetisch. Dankbaarheid is het beste tegengif voor boosheid, bezorgdheid en 

depressie. Wanneer je je niet lekker voelt, denk dan aan iets waar je op dat 

moment dankbaar voor bent - en vertel God hoe dankbaar je bent! 

4. Het ontwikkelen van hartperspectief 

Hartperspectief is bewust denken, handelen en voelen door het hart. Het hart is 

de open deur naar de Almachtige God. Open je hart en je zult weten en voelen dat 

God elke dag van je leven bij jou is. Saint Germain heeft eens gezegd: “Als u 

gecentreerd bent in uw hart, kunt u dingen zien zoals ze werkelijk zijn.” Oefen om 

te zien, voelen en handelen vanuit het hart, wat je ook doet. Zelfs als je iemand 

een kopje koffie aanbiedt, kan dat een handeling uit je hart zijn. 

5. Kijk voorbij de uiterlijke verschijningsvorm naar de innerlijke essentie  

Wat is jouw innerlijke essentie? Wat maakt jou bijzonder? Waarom ben je vol 

vreugde, liefde, geluk, vrijgevigheid en behulpzaamheid? Als we niet verder 

kunnen kijken dan de uiterlijke verschijningsvorm, kunnen we in de valkuil 

trappen van afgoderij. Afgoderij is hechting aan de uiterlijke vorm in plaats van 

aan de innerlijke essentie. Afgoderij is het vertrouwen op het vat dat de Geest 

bewoont, in plaats van het vertrouwen op de spirituele vlam die woont in dat vat. 

Afgoderij, afhankelijkheid en verslaving zijn het zaad voor mislukking in elke 

relatie. Respecteer, eer en houd van de innerlijke God in jezelf en in anderen. 

6. Stretch de spieren van het hart 

Ben jij een vriend voor iedereen? Je kunt geen vrienden hebben voordat je een 

vriend voor jezelf bent. Hetzelfde geldt voor liefde. Je zult oogsten wat je zaait. 

Doe iets wat je niet wilt doen. Dat is precies wat Sint Franciscus deed - en het 

veranderde zijn leven. Hij was altijd erg bang geweest voor lepra maar hij liet zijn 

aversie niet de overhand krijgen, hij omhelsde de melaatsen. Is er een “melaatse” 

in je leven die jouw liefde nodig heeft? Open je hart en omhels die persoon. 
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7. Ontwikkel verticale versus horizontale vriendschappen 

Vaak proberen we ons horizontaal te verbinden met anderen - zij aan zij, van 

persoon tot persoon. Op mijn eigen spirituele pad heb ik gemerkt dat om een 

diepe en waarlijk vervullende connectie te hebben met iemand, je je verticaal 

moet bewegen. Ik moet mezelf verheffen naar mijn Hogere Zelf en van daaruit 

contact maken met de andere persoon op het niveau van hun Hogere Zelf. Deze 

sleutel brengt ons het onderscheid tussen compassie en sympathie. Compassie is 

het helpen van iemand op het niveau van het Hogere Zelf. Sympathie is het 

proberen iemand te helpen op het niveau van het lagere zelf. Sympathie 

identificeert zichzelf met het ego. Compassie dompelt zich onder in de vuren van 

het hart om anderen te verheffen en te zuiveren. In een horizontale relatie zoeken 

mensen altijd naar leiding buiten zichzelf in plaats van in zichzelf. Horizontale 

relaties zullen uiteindelijk teleurstellend zijn omdat we bij de menselijke kant van 

de andere persoon zoeken naar geluk, stabiliteit, een gevoel van heelheid, et 

cetera. Laten we ons in plaats daarvan richten op ons Hogere Zelf voor elk goed 

en perfect geschenk.    

8. Bewaak het hart tegen de krachten van anti-Liefde 

Krachten van anti-liefde bestaan op de hele planeet. Deze krachten bewegen zich 

constant tegen de kracht van de levende vlam van liefde in. We moeten onszelf 

dus beschermen door het aanroepen van de buis van licht en de kracht van de 

Elohim. We moeten beseffen dat het niet gemakkelijk is om in deze wereld te zijn. 

We moeten onze kinderen beschermen, onze tieners, onze baby’s en beseffen dat 

we in de oorlog van Armageddon zijn en dat we zullen vechten totdat we onze 

overwinning hebben behaald. 

9. Houd van jezelf en zorg goed voor jezelf 

Wees realistisch over jezelf – over jouw negatieve en positieve kanten. En werk 

eraan om je negatieve kanten te overwinnen. Maar vergeet niet om te spelen! Leer 

te lachen om jezelf en je zwakheden, en geniet van het leven. Houd van jezelf! En 

houd genoeg van jezelf zodat je weet wanneer je nee moet zeggen. Het pad van 

het vergroten van het hart is het pad van geven. Maar eerst moeten we in staat 

zijn om voor onszelf te zorgen, voordat we anderen werkelijk kunnen helpen. En 

soms betekent dit, dat we nee moeten zeggen wanneer anderen iets van ons eisen. 

Als we ons constant ten dienste stellen van andermans bevliegingen, kunnen we 

onszelf overvragen. En als we onszelf overvragen, verliezen we onze focus. Dan 
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nemen we niet genoeg tijd of ruimte om voor onszelf te zorgen. En uiteindelijk 

zijn we minder effectief in het dienen van God. Gautama Boeddha zei eens, “U kunt 

over de hele wereld zoeken, en niemand vinden die meer liefde verdient dan 

uzelf.” 

10. Cultiveer zachtheid 

Er is veel hardvochtigheid in de wereld. Het cultiveren van zachtheid kan zielen 

van licht en kleine kinderen terug naar God brengen. Wat is zachtheid? Zachtheid 

is een verzorgende en gevende houding die zich niet beledigd voelt door iets of 

iemand. Zachtheid is het tegenovergestelde van kwetsbaarheid, onbuigzaamheid 

en weerstand. Onbuigzaamheid en weerstand tegen veranderingen op het werk, 

in relaties, en op wereldniveau zullen je kwetsbaar maken. Kwetsbare dingen 

kunnen breken. Maar zachtheid is kracht - ultieme kracht. Zachtheid is een 

liefdevolle manier voor het omgaan met een situatie, waarbij je de ander niet 

verlaagt, maar hem laat zien dat je het beste met hem voor hebt. 

Bron: lezing door Elizabeth Clare Prophet, 29 november 1998  
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Tips voor iedereen om te leren over  

en je te verdiepen in 'het Hart' 

Hetgeen ons allemaal verbindt, is het spirituele werk. Dit doen we door te 

decreeën, liederen te zingen en dictaties te luisteren. Daarom is het mooi als we 

ons dit jaar samen kunnen focussen op de decrees, songs en dictaties van het hart.  

Helaas lukt het ons niet om dagelijks samen te zijn op het focus om te decreeën. 

Daarom is het idee ontstaan om samen 3 decrees uit te kiezen, die we ons als 

community voornemen elke dag te doen. Voordat je hiermee begint, zou je Saint 

Germain kunnen vragen om deze decrees en songs te vermenigvuldigen alsof we 

allemaal samen zijn in ons focus.  

 

 

  

Decrees voor elke dag 
 

1. Dit decree brengt ons naar de 

geheime kamer van het hart. 
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2. Dit decree balanceert, vergroot en intensiveert onze drievoudige vlam. 

 

 

 

3. Dit is een roze decree dat je in je hart brengt. 

 

 

Extra decrees als tip: 

 

  

 aanbevolen in de workshop van het Hart 

 

  

Ons geschenk aan u, iedere discipel van het Woord, is dit gebed en deze gelofte om 

de deur naar uw Eigenheid te ontsluiten. Elke keer wanneer dit opnieuw wordt 

geaffirmeerd, zal het opnieuw een nieuwe ring van discipelen van de Wereldleraren 

aantrekken. En u zult zien hoe de afgelegde gelofte de magneet wordt van de 

Centrale Zon in het hart van de community … 
 

Jezus en Kuthumi, ‘The Vow of the Ministering Servant’, Pearls of Wisdom, vol. 26 nr. 58, 31 december 1983 

https://www.summitlighthouse.org/pearls/1983pows/831231JC.html
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Meditaties 

 

Saint Germain’s Heart Meditations I & II (meditaties op mp3 cd) 

Saint Germains Hartmeditaties zijn voor het zuiveren, versterken en inwijden van 
je hartchakra, en voor het balanceren van je drievoudige vlam. 

Vergeet niet mijn Hartmeditaties te geven, want naarmate u het vuur van uw hart 
vergroot, zal ik mijn aanwezigheid in uw hart vergroten geliefden. Het vergroten 
van de drievoudige vlam is uw sleutel tot de almacht in hemel en op aarde die aan u 
kan worden gegeven … Streef dit na, geliefden … 

Het is zo eenvoudig om mijn Hartmeditaties te gebruiken, om ze af te spelen op uw 
autoradio, om ze thuis af te spelen. Denk niet dat ik beledigd ben als u geen 100 
procent aandacht kunt geven aan deze meditaties. U moet ze in u opnemen, 
assimileren, indrinken, mijn invocaties horen die via de boodschapper zijn gegeven, 
en ze aannemen.  

Geliefde Saint Germain, ‘Who Will Teach the Nations’, Pearls of Wisdom vol. 34 nr. 38, 4 augustus 1991 

 

Lezingen 

 
How to Develop Your Heart Chakra (lezing op dvd) 

Elizabeth Clare Prophets videolezing – met songs, decrees en invocaties – gaat je 
voor op een reis die je hart zal openen.   

http://store.summitlighthouse.org/saint-germains-heart-meditations-i-ii
https://www.summitlighthouse.org/pearls/1991pows/910804SG.html
http://store.summitlighthouse.org/how-to-develop-your-heart-chakra-1-dvd
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Songs 
1. Song 218 I Love You Truly*  

Keynote van geliefde Paul de Venetiaan, gezongen naar de geliefde tweelingziel 

 

 

 

*Aan de dienstencommissie is gevraagd om song 218 voor de start van de dienst te laten horen, 

zodat we de song vaker horen en ons ermee kunnen verbinden.  
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2. Song 301 Beloved Chamuel en Charity  

Aartsengel en Archeia van de Derde Straal 
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3. Song 92 Ave Maria  

 

 

4. Song 554 God Is My Victory 

5. Song 455 Djwal Kul, Come! 

 

Muziekinstrument 

Het instrument dat correspondeert met het hartchakra is de harp, en voor de 

drievoudige vlam is het de klavecimbel.  

Klassieke muziek 

Aanbevolen voor het hart: Zesde Symfonie “Pastorale” op. 68 (Beethoven) en 

Symfonie nr. 2 op. 36 (Beethoven)  

https://youtu.be/ktKBCbwZxQk
https://youtu.be/qHYZDk8xUa0?t=27s
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Boeken 
1. Alchemie van het Hart – Hoe je meer liefde kunt geven 
en ontvangen 

Leer hoe je meer vanuit je hart kunt leven, je hart kunt 
zuiveren en je hartsvlam vergroten, hoe je blokkades 
kunt overwinnen, je hart openen en bekrachtigen, zodat 
je meer liefde kunt geven en ontvangen, en leer hoe 
liefdeslessen de deur kunnen openen naar een hogere 
liefde, middels waargebeurde verhalen, anekdotes, en 
veel oefeningen en meditaties om inzicht te krijgen in je 
eigen harteroerselen en om je hartsvlam aan te wakkeren. 

Compassie bekrachtigt, omdat het ons helpt de spirituele 
lessen te leren die onlosmakelijk zijn verbonden aan al 
onze uitdagingen. Compassie geeft anderen niet de schuld 
van de situatie waarin we ons bevinden, maar laat zien dat het allerbelangrijkste je 
reactie op die situatie is. 

Prophet, E.C., Spadaro P.R. (2012). Alchemie van het Hart – Hoe je meer liefde kunt geven en ontvangen (Tweede 
(herziene) druk). Amersfoort: Amethist Pers. 

 

2. De zeven energiecentra – Een holistische benadering 
om te komen tot lichamelijke, emotionele en spirituele 
vitaliteit 

Je hebt meer in je mars dan je denkt! De zeven energiecentra 
bevat krachtige inzichten en gereedschappen voor 
heelheid, Het leert je hoe je je ziel kunt voeden met de 
zeven stappen van persoonlijke groei. Het bevat een 
overzicht van holistische technieken om de energetische 
balans van je lichaam te herstellen. Creëer je eigen 
persoonlijke genezingsreis met deze 21ste-eeuwse gids 
voor integratie en genezing van lichaam, geest en ziel. 

Het hartcentrum is het belangrijkste energiecentrum in 
ons lichaam. Het is het middelpunt van het leven, fysiek en 
spiritueel. Net zoals zuurstofhoudend bloed vanuit onze longen via het hart naar de 
rest van het lichaam wordt gepompt, zo ook gaat de energie die we van God krijgen 
langs ons hartchakra voordat het verder stroomt om de andere chakra's en 
systemen in ons lichaam te voeden. 

Prophet, E.C., Spadaro P.R. (2012). De zeven energiecentra – Een holistische benadering om te komen tot lichamelijke, 
emotionele en spirituele vitaliteit. Amsterdam: Amethist Pers.  

 

 

https://amethistpers.nl/product/alchemie-van-het-hart/
https://amethistpers.nl/product/de-zeven-energiecentra/
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3. The Human Aura – How to Activate and Energize 

your Aura and Chakras 

Wat de wetenschap nog maar net begint te ontdekken, 

weten genezers, mystici en wijzen al eeuwen … 

In het hart bevindt zich de hartslag van het leven dat leven 

wordt, en dat is het ritme van de kosmos dat vanuit het 

hart van God wordt weerkaatst naar het hart van de Grote 

Centrale Zon, via het hart van de Elohim, en van daaruit 

naar alle levensstromen die zich binnen tijd en ruimte 

ontwikkelen.  

Het hart is het verbindingspunt van alles wat er bestaat, 

van al het zelfbewustzijn. Middels het hart is de hele 

mensheid één. En middels het hart wordt de Christus van 

de Ene, de eniggeboren zoon van de Vader-Moeder God, de Christus van alle 

levensstromen die Gods leven ontplooien over de gehele kosmos.  ~Djwal Kul 

Kuthumi, Djwal Kul (2015). The Human Aura – How to Activate and Energize your Aura and Chakras. 

Gardiner: Summit University Press. ENGELSTALIG 

 

4. Compassion  

Deze compassie-quotes van Elizabeth Clare Prophet kunnen 

je geest verheffen, je begrip openen en je teder leiden naar 

de gaarde in je eigen hart.   

Compassie kan een instrument zijn voor diepgaande 

genezing, dat iemand een nieuw besef van heelheid en begrip 

aanreikt. Fouten maken we allemaal. Compassie herkent 

lijden en beweegt hemel en aarde om het te verlichten. 

Meet alle dingen af aan waarheid, eer en liefde. Liefde als 

compassie die niet toegeeflijk is naar de ander, maar bij diegene blijft, en hem 

aanspoort om zichzelf te verwezenlijken, waardoor hij zich kan verheugen in een 

prestatie die hij helemaal alleen heeft bereikt. 

Prophet E.C. Compassion. Gardiner: Summit University Press. ENGELSTALIG 

 

 

 

https://summituniversitypress.myshopify.com/products/the-human-aura
https://summituniversitypress.myshopify.com/products/compassion
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Dictaties 
Hieronder vind je drie dictaties gericht op het thema Hart. 

1. Victory to Those Who Love! 

Geliefde Mighty Victory, Pearls of Wisdom vol. 43 nr. 18, 30 april 2000 en  

vol. 43 nr. 19, 7 mei 2000 

2. Increase the Fire of Your Heart! 

Geliefde Lanello, Pearls of Wisdom vol. 57 nr. 23, 1 december 2014 en  

vol. 57 nr. 24, 15 december 2014 

3. Harmony—the Goal of Self-Mastery on the Path 

Geliefde Kuan Yin, Pearls of Wisdom, vol. 24, nr. 45, November 8, 1981 

 

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 augustus met een reportage van het  

60-jarig jubileum van The Summit Lighthouse. 
 

het nieuwsbriefteam 

Irene, Margo, Rian, Joyce 

Wanneer u uw problemen toevertrouwt aan een vriend,  

wordt u ontlast.  

Op de een of andere manier geeft u uw problemen aan die vriend, 

en in dit ritueel wordt het probleem verteerd  

door de werking van de drievoudige vlam van uw vriend. 

Geliefde Jezus Christus, ‘A Love for the Child So Great That It Transcends All Lesser Concerns’ part 2,  

Pearls of Wisdom vol. 53 nr. 12, 15 juni 2010 

 

https://www.summitlighthouse.org/pearls/2000pows/PW000430vy.html
https://www.summitlighthouse.org/pearls/2000pows/PW000507vy.html
https://www.summitlighthouse.org/pearls/2014pows/PW141201LN.html
https://www.summitlighthouse.org/pearls/2014pows/PW141215LN.html
https://www.summitlighthouse.org/pearls/1981pows/811108KY.html
mailto:slh@hetnet.nl
https://www.summitlighthouse.org/pearls/2010pows/PW100615JC.html

