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ACTIVITEITENAGENDA april-juni 2019  
 

Beste Lichtdrager, 
 

Al 60 jaar publiceert The Summit Lighthouse de Leringen van de Opgevaren Meesters, de mystici en wijzen 
uit het Oosten en Westen, 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, 
boekstudiegroepen 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  06 348 47 210   krombout@summitlighthouse.nl 

Midden-Nederland  Rosa van Wegen   033 462 23 02   rvanwegen@summitlighthouse.nl 

West-Nederland       Karen Rombout  06 348 47 210   krombout@summitlighthouse.nl 

Zuid-Nederland         Margo Karremans   06 112 64 758   mkarremans@summitlighthouse.nl  

België Margo Karremans   +316 112 64 758 mkarremans@summitlighthouse.nl 

 
 

Interessante websites:  

 www.summitlighthouse.nl 

 www.amethistpers.nl  

 www.summitlighthouse.org 

 www.summituniversity.org 

 www.summituniversitypress.com 

 http://violetflame.com 

 www.mysticalpaths.org 

 www.myiampresence.org 

 www.ascendedmastersspiritualretreats.org 

 http://encyclopedia.summitlighthouse.org 

 http://thegoldenpathway.org 

 www.levengeefleven.nl 

 www.pathwayforfamilies.org 

 www.ageofmontessori.org 

Gratis spirituele lessen: 

 https://www.summitlighthouse.org/free-spiritual-lessons/karma-lessons/ 

 https://www.summitlighthouse.org/free-spiritual-lessons/archangel-lessons/ 

 https://www.summitlighthouse.org/free-spiritual-lessons/chakra-lessons/ 

 https://www.summitlighthouse.org/free-spiritual-lessons/story-of-sanat-kumara/ 

 https://www.violetflame.com/violet-flame-challenge/  

Bezoek ons op Facebook:  

 www.facebook.com/Summit.Lighthouse  

 www.facebook.com/Amethist.Pers 

Bezoek ons op Twitter:  

 www.twitter.com/SummitHolland  

 www.twitter.com/AmethistPers  

Vraag je GRATIS 16-weekse Pearls of Wisdom introductieserie hier aan: 

 www.summitlighthouse.org/free-intro-epearls/   
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PAASCONFERENTIE   in de Inner Retreat en in Camelot, Amersfoort                                                                                        
 

  
 
  

 
 
 

Als we met Pasen bijeenkomen om de glorieuze overwinning van onze Heer Jezus Christus te vieren, laten 
we dan denken aan zijn grote voorbeeld. Hij heeft ons geroepen om in zijn voetsporen te treden en 
hetzelfde Christuslicht te realiseren. In dit tijdperk komt Jezus in de vlam van de Goddelijke Moeder om 
ons te tonen hoe wij de werken kunnen doen die hij deed – en grotere werken.  
 

 Wees getuige van zes diepzinnige dictaties voor de alchemie van persoonlijke en wereld-
verandering, gegeven tijdens de Paasconferentie van 1986, “Conclave of the Friends of Christ”. 

 Ontvang inwijdingen van het Heilige Hart voor het weven van het heilige hart van Jezus dat het 
onze moet worden.  

 Doe mee met diensten en luister naar leringen gegeven door de boodschapper Elizabeth Clare 
Prophet voor en na de dictaties.  

 Participeer in de vurige decreesessies voor transmutatie van de huidige uitdagende planetaire 
thema’s. 

 Breng de verloren fragmenten van je ziel terug in het Soul Retrieval Ritueel geleid door de 
boodschapper Elizabeth Clare Prophet op video. Zaterdag 20 april 18.20 uur. 
Let op, als de Soul Retrieval begint, gaat de deur van het Sanctuary dicht, niemand mag dan nog 
binnenkomen tot het ritueel is afgelopen! 
 

Donderdag begint ons programma om 16.00 uur, op de andere dagen is er vanaf 13.00 uur gelegenheid 
naar een replay van een programmaonderdeel van de vorige dag te luisteren.  

 

Bijdrage:  € 15,00 per dag en € 50,00 voor alle dagen, exclusief de maaltijden.  
 

We verzorgen samen de warme maaltijd; lunch en snacks graag zelf meenemen 
 

Opgeven info@summitlighthouse.nl   

 
 

“Kom, mijn geliefden, 
want dan zal ik u deze communie  

van mijn nieuwe Lichaam 
en mijn nieuwe Bloed serveren, 

mijn nieuwe verbond, 
geliefden. 

En het nieuwe verbond 
is de eenheid, 

van persoon tot persoon, 
van onze harten.” 

 
Geliefde Jezus de Christus,  

30 maart 1986  

 
 

“Geliefden, de legioenen van wit licht, de legioenen van de HEER God Almachtig, marcheren naar de 
vier hoeken van de aarde. En terwijl zij marcheren, bevinden haat en oorlog zich onder hun voeten. 
En de aarde ontvangt de Nieuwe Dag van de Geest van de Opstanding.” Jezus de Christus, 30 maart 1986 

          
 

 

 

    18 april tot en met 21 april 2019 

mailto:info@summitlighthouse.nl
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LEZINGENCYCLUS KARMA EN REÏNCARNATIE 
 

KARMA EN REÏNCARNATIE EN DE WAARHEID OVER GEZONDHEID 
 

 
 
 

 

ZONDAG 7 APRIL, 14:00-16:00 UUR, CAMELOT, AMERSFOORT 
ZATERDAG 1 JUNI, 14:00-16:00 UUR, DE ROOS, AMSTERDAM 

Toegang: € 15 
Presentatoren: Margo Karremans en Rosa van Wegen  

Opgeven: info@summitlighthouse.nl. 

 

KARMA EN ONZE PSYCHOLOGIE  

 
 

ZONDAG 9 JUNI, 14:00-16:00 UUR, CAMELOT, AMERSFOORT 
Presentator: Joyce Carels 

Toegang: € 15 (KOF € 10).  
 

Opgeven: info@summitlighthouse.nl.

Het woord karma is een algemeen begrip geworden. Maar niet 
iedereen weet wat het werkelijk betekent of hoe we ermee om 
moeten gaan. Deze verhelderende lezing helpt om inzicht te 
krijgen in wat karma werkelijk is en hoe je karmische 
omstandigheden om kunt zetten in geweldige kansen.  
Aan de hand van de leringen van de opgevaren meesters wordt 
de sluier over de wet van karma en reïncarnatie opgelicht. 
Waargebeurde verhalen van mensen laten de werking van 
karma zien, waardoor je inzicht krijgt in je eigen situatie en wat 
je hier zelf aan kunt doen. Dit helpt om je leven weer in eigen 
handen te nemen en om je spirituele groei te bevorderen.  
Het mysterie van je ware spirituele identiteit wordt onthuld en 
met het toepassen van de spirituele technieken die we in deze 
lezing aanreiken, kan je karma transformeren. Ontmoet de 
Opgevaren Meester Saint Germain met zijn gift van de violette 
vlam en Moeder Maria die ons de genezende gedachtenvorm 
heeft gegeven. 

Het tegenkomen van je karma is een vreugdevol pad. Het 
is boeiend. Het is spannend. Karma is de kans om de 
elektronen, de atomen en de moleculen van je wezen 
te bevrijden.  
We hebben allemaal de keuze. We hoeven niet met ons 
karma te blijven zitten. Je kan het leren beheersen. Maar 
je moet goed begrijpen dat alles wat je tegenkomt, elke 
situatie waarin je je bevindt, jouw verantwoordelijkheid 
is.  
Ruim je wereld op, wees positief, en dan zullen de 
omstandigheden veranderen, de mensen om je heen 
zullen getransformeerd worden. Want als jij energie 
transmuteert, kan niets hetzelfde blijven, omdat het 
invloed heeft op de hele schepping, op de hele kosmos.  
(Uit: Understanding Yourself, Ch. 9 Karma and Opportunity.) 

mailto:info@summitlighthouse.nl
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BIJZONDERE DIENSTEN 
 

WESAKVIERING ZONDAG 19 MEI, 10:30-12:30 UUR 
MET WESAK VIEREN WE GAUTAMA BOEDDHA’S GEBOORTE, VERLICHTING EN OVERGANG NAAR PARINIRVANA  

 
 

HEMELVAARTSDAGVIERING 
DONDERDAG 30 MEI 10:30-12:30 UUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PINKSTERVIERING  

ZONDAG 9 JUNI 10:30-12:30 UUR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Het Wesakfeest wordt gevierd als de zon in Stier staat en de volle maan in 
Schorpioen. Naast de geboorte van Jezus Christus, is Wesak de hoogste 
heilige dag van onze kerk. Boeddhisten wijden de dag toe aan devote 
ceremonies, gebeden, mantra’s en het doen van vriendelijke daden ter 
herinnering aan Gautama’s compassie. Het is ook de dag om de elementen 
van je lagere natuur op te offeren, zodat de hogere natuur van God in je 
tempel kan neerdalen. Geef “Boeddhistische mantra’s” (nr. 640 in het 
zangboek), hymnes van Gautama Boeddha, en luister naar zijn keynote 
“Ode aan de Vreugde” van Beethovens 9e Symfonie. Maak een aanroep voor 
de bescherming van alle zielen die in deze tijd hun verlichting en eenheid 
met God moeten bereiken. Vraag Heer Gautama je te helpen je lagere 
natuur te overstijgen. 
 

Informatie of opgeven: info@summitlighthouse.nl  

 

“Zielen van mijn hart, aanstaande bruiden in Christus, ik zou u in de 
innerlijke burcht willen inwijden in de riten van het huwelijk van uw 
ziel met het Lam Gods.  

Dit is de ware viering van mijn hemelvaart op aarde. Want als u bent 
opgenomen in de hemelvaart ter gedachtenis aan het culminerende 
ritueel van mijn leven, wie zal er dan achterblijven om te vertellen 
over het pad dat leidt naar de voltooiing der liefde? Daarom stel ik 
voor dat uw hart streeft naar eenheid met de Bruidegom.” ~Geliefde 
Jezus, Hemelvaartsdagdienst 28 mei 1981 
Informatie of opgeven: info@summitlighthouse.nl     

 

 

Voor wat anders dan een kosmisch doel zouden we komen? 
Bestaan er andere doelen dan dat? U die zichzelf Keepers of 
the Flame van het Leven noemt, ik kom om de boodschap 
van de Moeder van de Wereld te benadrukken, opdat u zich 
kunt realiseren dat zij zich op deze Pinksterdag heeft gericht 
tot de nodenvan het hele christendom, jawel, en van alle 
mensen. Want het is de afwezigheid van het gevoel van 
eigenwaarde in God dat het individu niet beschikbaar heeft 
gemaakt voor de machtige vrijgave van de Heilige Geest dit 
uur. Kijk naar het leven en vraag uzelf af, ‘Waarom schudt de 
planeet niet op het moment van het neerdalen van de mantel 
van de opgevaren Christus?’” 

~Geliefde Maha Chohan, Pearls of Wisdom vol. 26 nr. 66 
 

Op de zevende zondag na Pasen vieren we Pinksteren, het 
neerdalen van de Heilige Geest op Jezus’ discipelen  
(Handelingen 2:1-11). Bereid je voor op de komst van de 
Heilige Geest met Pinksteren door te vasten, te bidden, en de 
Bijbel en de leringen van de opgevaren meesters te 
bestuderen. 
Informatie en opgeven: info@summitlighthouse.nl  
 

mailto:info@summitlighthouse.nl
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REGULIERE DIENSTEN 
 
 

HEALING SERVICE: WATCH WITH ME – JESUS’ VIGIL OF THE HOURS   
OP WOENSDAGEN 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. 
 

Informatie of opgeven:  info@summitlighthouse.nl 
 
 

 

SAINT GERMAINS HARTMEDITATIE I 
 
 
 
 
KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
 
 
 
KUAN YIN’S CRYSTAL ROSARY 
ZATERDAG 18 MEI, 15 JUNI 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.    
 

Informatie of opgeven: info@summitlighthouse.nl 
Toegang;    vrijwillige bijdrage 

 
 
DIENST VOOR SAINT GERMAIN 

ZATERDAG 6 APRIL, 11 MEI, 1 JUNI 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. 
 

 

Informatie of opgeven: info@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:info@summitlighthouse.nl
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DIENST VOOR EL MORYA 
ELKE VIERDE VAN DE MAAND (4 APRIL, 4 MEI, 4 JUNI) 14.00-16.00 UUR 
 

El Morya heeft de dispensatie gegeven om iedere 4e van de maand aanwezig te zijn in de stad van  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN APRIL DOOR 

14 dinsdag 2-apr  Omri-Tas- en Saint Germaindag  

 woensdag 3-apr  Omri-Tas- en Saint Germaindag  

 donderdag 4-apr 14.00-16.00 Dienst voor El Morya 
El Moryadag en geboortedag van El Morya  

Margo 

 zaterdag 6-apr 14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain 
 

Karen 

 zondag 7-apr 10.00-10.30 
10.30-12.30 
14.00-16.00 

Kinderrozenkrans, meditatie 

LIVE Zondagsdienst 
Lezing: Karma en reïncarnatie en de waarheid 
over gezondheid 

 
Bro. Petrus 
 

Margo/Rosa 

      

15 maandag 8-apr  Geboortedag Elizabeth C. Prophet (1939-2009)  
Geboortedag Kuan Yin (TSL) 

 

 woensdag 10-apr 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

      

16 woensdag 17-apr 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

Paasconferentie in Camelot Amersfoort 

 donderdag 18-apr 16.00 
20.30 
22.00 

 

Ochtenddecrees, Aartsengel Michaëls Rozenkrans 
Violet Flame decreesessie voor trots en idolatrie. 
Welkom 
Witte donderdag 

Montana 

 vrijdag 19-apr evt. 13.00 

 
16.00 

Replay dictatie, John the Beloved, Initiations of the Sacred 
Heart 

Ochtenddecrees, Aartsengel Michaëls Rozenkrans 

Team 
 
Montana 

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. 

degenen die op die dag gebeden en decrees naar hem geven. Hij wil ons 
helpen onze karmische lasten op te oplossen; en als wij tijdens ons 
spirituele werk een lijstje met onze lasten op onze knie leggen met 
daarop zijn afbeelding, helpt hij ons die op te lossen, zodat wij vrij zijn 
om het spirituele werk te doen voor situaties in de wereld.  
Laten we gebruik maken van deze gezegende gelegenheid! 
Deze dienst is voor iedereen. We geven  liederen en decrees op een 
langzaam tot middelhoog tempo naar El Morya en andere opgevaren 
meesters en engelen van de blauwe straal van de Wil van God, goddelijke 
Kracht, Volmaaktheid en Bescherming. We bespreken fragmenten uit 
boeken van en over El Morya en besluiten de dienst met het beluisteren 
van een dictatie van deze Opgevaren Meester.  
 

Informatie en opgeven: info@summitlighthouse.nl 
Toegang: vrijwillige bijdrage  

mailto:info@summitlighthouse.nl
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WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN MEI DOOR 

18 woensdag 1-mei  Summit University Retreat Wenen 
Feest van Maria, Moeder van Jezus, als de Meikoningin 
Hemelvaartsdag van Saint Germain (1684) 
Kroningsdag van Saint Germain en Portia als Hiërarchen van het 
Aquariustijdperk (1954) 
Verjaardag van de oprichting van Church Universal and 
Triumphant (1975) 

 

 donderdag 2-mei  Summit University Retreat Wenen 
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

 

 vrijdag 3-mei  Omri-Tas- en Saint Germaindag  

 zaterdag 4-mei 14.00-16.00 Dienst voor El Morya 
El Moryadag 
Dodenherdenking 

Margo 

 zondag 5-mei 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst Replay 
Bevrijdingsdag 

 
Rosa 

      

19 woensdag 8-mei 18.00-19.45 Healing Service  
Manjushri Buddha’s Geboortedag –Hail to the Lord of Speech 

Claudette 

 zaterdag 11-mei 14.00-16.00 Dienst voor Saint Germain Karen 

  

 vrijdag 19-apr 19.50 

 
21.45 

 

 

Dictatie, Lord Lanto, Of the works of thy hands - And the 
spiritual fire 
Violet flame decreesessie om te bevrijden van alle banden met 
psychic energy en valse leraren 
Goede vrijdag 
Hemelvaartsdag van Paul de Venetiaan (1588) 

Montana 

 zaterdag 20-apr evt. 13.00 

16.00 
18.20 
22.00 

Replay dictatie Archangel Uriel, I clear the way of tyrants.  

Ochtenddecrees, decrees van Aartsengel Michaël  
Ritueel van Soul Retrieval 
Update organisatie, Valery McBride en leiderschapsteam 
Paaszaterdag 

Team 
Montana 

 zondag 21-apr evt. 13.00 
 

16.00 
16.45 
18.00 

 
 

20.30 
0.15 

Replay, Dictatie, The Great Divine Director, The Alchemie of 
World Change. 

Ochtenddecrees 
Ritueel van de Opstandingsvlam 
Paaszondagsdienst, Rev Peter Duffy 
Dictatie: Beloved Jesus the Christ, Let us live to make Men 
Free. 
Violet Flame voor verkeerde overtuigingen en wantrouwen. 
Dictatie, Zarathustra, Becoming the teacher of Righteousness. 
Eerste Paasdag 

Team 
 
Montana 

17 maandag 22-apr  Tweede Paasdag  
Suryadag 

 

 dinsdag 23-apr  Suryadag  

 woensdag 24-apr 18.00-19.45 Healing Service  Rosa 

 donderdag 25-apr  Feest van de Heilige Marcus (ca. A.D. 68)  

 zaterdag 27-apr  Koningsdag  

 zondag 28-apr  Summit University Retreat Wenen  

      

18 maandag 29-apr  Summit University Retreat Wenen 
Feest van de Heilige Catharina van Siena (1347-1380) 

 

 dinsdag 30-apr  Summit University Retreat Wenen  
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WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN MEI DOOR 

20 maandag 13-mei  Viering van de 1e verschijning van Moeder Maria in Fátima, 1917 
Hemelvaartsdag van Denny Cree (1973), lange tijd devoot KOF 

 

 woensdag 15-mei 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 zaterdag 18-mei 10:30-15:30 Kuan Yin’s Crystal Rosary Karen/Irene 

 zondag 19-mei 10.00-10.30 
10.30-13.00 

Kinderrozenkrans, meditatie 

LIVE Wesakviering 
Wesak 

 
Rev. Joyce 

      

21 woensdag 22-mei 18.00-19.45 Healing Service 
Suryadag 

Claudette 

 donderdag 23-mei  Suryadag  

 zaterdag 25-mei  Geboortedag van Padre Pio (1887-1968)  

 zondag 26-mei 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst Replay 
 
Karen 

      

22 woensdag 29-mei 18.00-19.45 Healing Service Rosa 

 donderdag 30-mei 10.30-12.30 Hemelvaartsviering 
Hemelvaartsdag van Jezus Christus   
Feestdag van Jeanne d’Arc (1412-1431) 

Rosa 

 

WK DAG DATUM TIJD ACTIVITEITEN IN JUNI DOOR 

22 zaterdag 1-juni 14.00-16.00 
14.00-16.00 

Dienst voor Saint Germain 

Lezing: Karma en reïncarnatie en de waarheid over 
gezondheid in De Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam 

Karen 
Rosa/Margo 

 zondag 2-juni 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst Replay  
Omri-Tas- en Saint Germaindag 

 
Rosa 

      

23 maandag 3-juni  Omri-Tas- en Saint Germaindag  

 dinsdag 4-juni 14.00-16.00 Dienst voor El Morya 
El Moryadag  

Margo 

 woensdag 5-juni 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 zaterdag 8-juni  Feest van het Heilige Hart van Jezus  

 zondag 9-juni 10.00-10.30 
10.30-12.30 
14.00-16.00 

Kinderrozenkrans, meditatie 

LIVE Pinksterviering 

Lezing: Karma en onze psychologie 
Pinksteren 
Feest van het Onbevlekte Hart van Maria 

 
Bro. Petrus 
Rev. Joyce 
 

      

24 woensdag 12-juni 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 zaterdag 15-juni 14.00-17.00 Kuan Yin’s Crystal Rosary Karen/Irene 

 zondag   Vaderdag  

      

25 woensdag 19-juni 18.00-19.45 Healing Service Claudette 

 vrijdag 21-juni  Op 81-jarige leeftijd maakte Jezus tijdens de zomerzonnewende zijn 
hemelvaart vanuit Shamballa, het retraiteverblijf van Sanat 
Kumara 
Zomerzonnewende 

Team 

 zaterdag 22-juni  
 

Suryadag 
Feest van Sint Thomas More (1478-1535)     

 

 zondag 23-juni 10.00-10.30 
10.30-12.30 

Kinderrozenkrans, meditatie 

Zondagsdienst Replay 
Suryadag 

 
Karen 
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Zomerconferentie 29 juni tot en met 4 juli 

in de The Inner Retreat in Montana en in Camelot in Amersfoort 
 

 

http://summituniversity.org/Vienna  

 

De gepubliceerde Leringen van de Opgevaren Meesters zijn 

verkrijgbaar in vele formaten en in 30 talen. 


