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“Het Heilige Oneheart Dans-pad gaat over de 
Culminatie van de Totale Ervaring, om vervolgens 
gedestilleerd te worden in ZELF-realisatie. Tot die 
tijd…blijven wij volledig in beslag genomen door 
oorlog en elke vorm van conflict, inclusief die van het 
innerlijke. De hedendaagse wereld is in zo’n staat, in 
het extreme. Dit kan ons zeggen dat wij de grootste 
potentie tot onze beschikking hebben; om van 
Binnenuit te SCHIJNEN, door de “Danser” eindelijk 
het Centrum van Licht te laten binnengaan”.

Uit : De Indo Universeel Beschouwd
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De “Teachings” en Ceremonies
zijn op basis van vrije donatie.
Bij iedere cirkel zal een “Magic Hat”
de ronde doen om donatie’s op te halen.
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BEEKHUIZEN

WO 12-3

DO 13-3

VR 14-3

ZA 15-3

ZO 16-3

WAAR:

AMBONSTRAAT 2
7395 MA TEUGE

OOSTERHUISWEG 7
7435 DEVENTER

AMBONSTRAAT 2
7395 MA TEUGE

OKKENBROEK
WANNEER:

alleen bij beekhuizen om 14:00
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LAAT WETEN ALS JE KOMT
IVM VOORBEREIDINGEN
(ZIE CONTACT ONDERAAN DE FLYER)
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Het Danspad:
• Harmoniseert lichaam, geest en ziel met 
het patroon/ritme van de Schepping om de 
Poort van Vrede te openen.
• Centreert het brein met het hart, zodat 
de tegengestelden waargenomen kunnen 
worden als complementair (“psychische een-
heid”), en correleert met de profetische een-
heid van de Condor en de Adelaar.
• Doet de ALLES IS EÉN geheugen ople-
ven, dat we nodig hebben om het Zelf te Reali-
seren.
• Resoneert met het laatste deel van de 
Hopi Profetieën.
• Principe voor het bereiken van Gezond-
heid en Wereld Vrede.
• Doel: wereldwijde deelname tegen 2012
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BEEKHUIZENSE WEG 73
6881 AE VELP

Als iedereen wat te eten meeneemt
kan dit gedeeld worden in een potluck
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