
Internationale SU

Met alle stress die het moderne leven met zich meebrengt, zou het niet ongelooflijk zijn om een verjongende re-
traite te kunnen houden – op Venus? Dit is volledig mogelijk met de herhaling van de internationale Summit Uni-
versity retraite die dit voorjaar is gehouden in het Venus op aarde – Wenen.   
Wenen! De prachtige stad van Sanat Kumara en Lady Master Venus. Stad van de liefde. Stad van de keizers en 
walsmaestro’s. Van schitterende Venusiaanse architectuur. Van onze eigen Elizabeth Clare Prophet, die daar heeft 
geleefd als de keizerin Sisi. Wie zou er niet een 3-daagse retraite willen doorbrengen in de atmosfeer van Venus?

Internationale SU
Retraite in Wenen!Retraite in Wenen!

 Op herhaling in Amersfoort 8 -10 november 2019



In deze verkorte SU-retraite, zullen we veel van het programma van de Internationale SU-retraite 
herhalen die voorjaar 2019 in Wenen is gehouden:

• Het 2-daagse Summit University seminar Unveiled Mysteries Revisited (leringen uit 1982) helpt    
    ons om ons diep te verbinden met onze Machtige IK-BEN-Aanwezigheid;
• Extra dictaties van Saint Germain en de Great Divine Director die in resp. 1981 en 1985 in 
    Nederland zijn gegeven, geven ons duidelijke instructies voor de lichtdragers van Europa;
•  Een violettevlamdienst van een uur op verzoek van de Great Divine Director.

Ik wil aan degenen op dit continent die toegewijd zijn aan de vrijheid, een nieuwe gelegenheid schen-
ken – want het is een laatste gelegenheid – om een ring van licht te vormen, een ondeelbare eenheid, 
onontbeerlijk voor onze Zaak. 
             
                     Saint Germain,  Parels van Wijsheid  vol. 24 nr. 38

Camelot, Snelliuspad 23A, Amersfoort

Rev. Joyce Carels Teammanager Communitypilaar. 
Bro. Petrus van Straaten Voorzitter The Summit Lighthouse Holland.

•  Voorverkoopprijs: € 125 tot en met 13 oktober 2019        
•  Prijs na 13 oktober en op locatie: € 150

•  Je ontvangt het complete (Engelstalige) werkboek van de Retraite in Wenen, inclusief de programma-
      onderdelen die tijdens dit weekend niet worden herhaald.
•  Je ontvangt de Nederlandse vertaling van Saint Germains mijlpaaldictatie “Lightbearers of the World,     
     Unite!” die 31 juli 1981 in Ellecom, Nederland, is gegeven, als eerste dictatie van geliefde Saint Germain    
      op het Europese continent. 
•  In de lezingen die worden gegeven door Elizabeth Clare Prophet, leest zij geregeld voor uit het boek 
      Unveiled Mysteries. Dit boek is vertaald in het Nederlands als Ontmoeting met Saint Germain deel 1: 
     Mysteriën Ontsluierd. Het is aan te raden om een van beide boeken erbij te houden om mee te lezen.
•  Je kunt de boeken hier aanschaffen: https://amethistpers.nl/product/ontmoeting-opgevaren-meester-   
     saint-germain/ en https://amethistpers.nl/product/volume-01-unveiled-mysteries/. 

•  E-mail: info@summitlighthouse.nl
•  Telefoon: 033 258 43 94 / 06-11 26 47 58 (mobiel)
•   www.summitlighthouse.nl 
•  www.facebook.com/Summit.Lighthouse 
•  www.twitter.com/SummitHolland

Copyright © 2019 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden. The Summit Lighthouse, Summit University, het Summit University 
logo, Leringen van de Opgevaren Meesters en Parels van Wijsheid zijn merknamen die zijn geregistreerd in de U.S. Patent and Trademark Office 

en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden.

Lady Venus zelf heeft ons daar ontboden:

Ik roep, ik roep, ik roep naar Wien*. Ik roep naar het punt van de kristallisatie van de spiraal der 
liefde. Ik roep naar de zielen. Ik zing naar de zielen. Ik zing het lied van de liefde, en met mijn liefde 
roep ik u naar huis, naar het middelpunt van de Om.

                                    Lady Master Venus, Parels van Wijsheid vol. 44 nr. 2

* Wenen

Kom ooK naar deze onvergetelijKe venusiaanse retraite van  8-10 november 2019!

Het programma wordt gepresenteerd in het Nederlands. Lezingen en dictaties worden gespeeld in 
het Engels zonder Nederlandse vertaling.


