Nieuwsbrief januari 2022
Uitnodiging Filosofisch Café zondag 27 februari 2022
De eerste bijeenkomst van het Filosofisch Café in ons nieuwe centrum ‘Centre Divine
Life' (for al religions) ligt achter ons.
11 mensen waren daarbij aanwezig. Het was een mooie en zonnige middag waarin we
de vragen bespraken: wie ben ik, wie en wat is God (voor mij)?
Dat zette iedereen aan het denken, waardoor het gedachtegoed van ieder persoonlijk
gedeeld en uitgesproken kon worden. Dat bleek al doende niet voor iedereen even
makkelijk te zijn.
Dit is een meditatieve manier van samen zijn, om verdiepend te leren denken.
Door op een bewuste manier na te denken over belangrijke onderwerpen, kan het
onbewuste in ons bewust gemaakt worden. Jezelf leren kennen tot in de diepste
diepten is God leren kennen.
(Voor degenen die willen komen: onthoud je dromen en schrijf ze op.)
Dit is wat wij doen in het Filosofisch Café.
Voor ieder die de meerwaarde hiervan begrijpt, kan dit een inspirerende volgende fase
inluiden in de persoonlijke processen in deze uitdagende periode in de geschiedenis
van de mensheid.
Het is de weg waarin wij het zuivere Licht in onszelf vrijmaken, om bij onze ware
Goddelijke essentie uit te komen.
Jullie zijn van harte welkom op zondag 27 februari a.s. bij het tweede Filosofisch Café.
Meld je aan, want vol is vol. We kunnen niet meer dan 12 mensen ontvangen.
Ik hoop iets van jullie van te horen.
Johanna Kraus
Praktische zaken
Datum Filosofisch Café: zondag 27 februari 2022
Plaats: Tijm 15, 1902 JV Castricum.
Graag sloffen meenemen en binnenkomen via de voordeur. Indien je de voordeur niet
kunt vinden, bel me dan even.
Inloop: 13.00 uur
Start: 13.30 uur
Afronding: ±16.00 uur
We zetten een pot neer voor de kosten, 7 euro per persoon.
Geef je bijtijds op bij mij: 06 4036 6473 of mail2johannakraus@gmail .com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
secretariaat.caeluminterra@gmail.com toe aan uw adresboek.

