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Lieve lezer,
Zalig kerstfeest! Hoog boven ons, ontmoeten de twee hemelgiganten
Jupiter en Saturnus - op weg van Steenbok naar het
teken Waterman - elkaar in het universum, en vormen een kerstster
aan de hemel. Op een heldere avond met het blote oog te zien.
De kerstster doet me denken aan de
Tarotkaart De Ster. Hoop, vertrouwen,
de weg naar vernieuwing. Met een lichtje in
de verte, lijkt het pad niet eindeloos, en weet
je ook welke kant je op moet.
Ik hoor veel mensen om me heen zeggen dat
ze dit dramatische jaar zo snel
mogelijk achter zich willen laten. Anderen
vonden het een lastig jaar dat ook wel goeds
bracht. Hoe dan ook, het was, is en blijft
een uitdaging waarbij we steeds weer
uitgenodigd worden mee te gaan met verandering. Vandaag las ik nog
in de krant: 'Een bescheiden kerst is ook weer geen ramp', volgens de
meeste lezers. Zo flexibel als wij tegenwoordig zijn.
Ook de Nieuwe Mens is in verandering. In 2021 zullen Suzan en Anneke
definitief aftreden als voorzitter en secretaris, na het uitgestelde
afscheid van 2020. Ook mijn nieuwe rol als secretaris zal ik wegens een
te volle agenda overdragen aan een nieuwe kandidaat. Daarnaast zullen
we in 2021 ook gebruik gaan maken van een aanvullende, nieuwe

we in 2021 ook gebruik gaan maken van een aanvullende, nieuwe
locatie voor onze lezingen: de Bussumse Vrijmetselaarsloge (met dank
aan voorzitter Maarten). De Besant Hall is helaas beperkt beschikbaar
door de coronamaatregelen. Ach, Home is where the heart is.
Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en (creativi)tijd. De coronapuzzel heeft ons dit jaar vele hoofdbrekens gekost. Ik
wil alle bezoekers, supporters en ondersteuners van DNM bedanken
voor de inspiratie om door te blijven gaan. En natuurlijk het ITC, dat
ons het vertrouwen heeft gegeven om onze lezingen, voor zover dat
kon, te kunnen blijven geven.
De Nieuwe Mens wenst u een liefdevol 2021, in diepe verbinding met al
dat is. En veel plezier, vooral heel veel plezier!
Wij hopen u weer te ontmoeten in het nieuwe jaar, graag gezond en in
persoon, als het even kan. Daar houden we van.
Namens alle vrijwilligers van De Nieuwe Mens,
Lisa Ginus
(afbeelding: Biddy Tarot - www.biddytarot.com)

Coronamaatregelen
Helaas hebben we de lezing van januari
moeten annuleren. Het is nog even
afwachten hoe de situatie zal zijn na
de lockdown, en wat de maatregelen dan
zullen zijn. Wij houden u in ieder geval op de
hoogte via de website en de nieuwsbrief.
Hier kunt u de geldende coronamaatregelen
nog eens nalezen.
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EEN GODDELIJK MOMENT
In de rusteloze wereld
even een gewijde plaats;
atmosfeer die liefde ademt,
liefde die geen uitleg vraagt.
Even vrij van zorg voor later,
los van wat de dag bezwaart,
wetend dat gevoelens vloeien
die de ander ook ervaart.
Boeiend in ’t veeleisend leven
is zo’n goddelijk moment,
waar men in gedeelde stilte
in elkaar zichzelf herkent.

in elkaar zichzelf herkent.
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Abonneren op onze nieuwsbrief
Kent u iemand die zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan
een mail naar secretariaat@werkgroepdenieuwemens.nl

Donaties
We gaan door, met goede moed en uw hulp!
Door het veelvuldig uitvallen van lezingen,
komt onze begroting onder druk te staan.
Een aantal donateurs hebben ons dit jaar
geholpen met een bijdrage, waar wij zeer
dankbaar voor zijn!
Steun blijft nodig. Uw bijdrage helpt ons
bijvoorbeeld om de huur van onze zaal te
dekken, wanneer er maar weinig bezoekers
toegestaan zijn. Helpt u ons ook? Elk bedrag is welkom. U kunt uw
gewenste bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL 19 INGB 0004 5322 94 t.n.v. Werkgroep De Nieuwe Mens
(Foto: HowieR - Unsplash)

Verslag Geert Kimpen 25 oktober
Zondag 25 oktober gaf Geert Kimpen een zeer inspirerende lezing in de
Besant Hall, waar het enthousiasme werkelijk vanaf spatte. Eveline den
Boogert was erbij.
Terwijl een grijs wolkendek zachtjes het herfstkleurige loof rond de
Besant Hall bedekt, raast er binnen een wervelstorm die zijn weerga
niet kent. Vol energie, enthousiasme en passie neemt Geert Kimpen ons
mee op zijn ontdekkingstocht die uiteindelijk leidde tot zijn roman: Het
meisje aan de oever.
Een intrigerend verhaal waarbij feiten en fictie nauw met elkaar
verbonden zijn. Want zowel in het boek als in het echte leven vindt er
een ontmoeting tussen tweelingzielen plaats.
In het boek gaat Maka op reis om zijn mannelijkheid te ontdekken en
staat hij aan de oever oog in oog met zijn tweelingziel. Vrijwel
tegelijkertijd krijgt Michelle Shanti een visioen van haar tweelingziel,
een kleine blonde Belg met blauwe ogen. Hij kondigt aan dat hij haar
precies over een jaar zal opzoeken.
Al snel blijkt dat zo'n eerste

Al snel blijkt dat zo'n eerste
ontmoeting nog niet alles zegt.
Zoals Geert Kimpen beeldend
uitlegt: "Sommige mannen
herkennen haar zelfs nog niet
als zodanig, wanneer ze naakt
met een bord "tweelingziel" op
haar hoofd geplakt, voor hen
staat."
Beide mannen, Maka en
Geert, hebben nog veel te
onderzoeken en te ont-dekken,
voordat ze zich werkelijk in contact met hun tweelingziel kunnen
verbinden.
Terwijl het verhaal van Maka via vele van zijn omzwervingen leidt naar
de tempel van het Oosten, ontvangt Geert in comateuze toestand een
visioen. Michelle openbaart zich aan hem en vraagt hem van kleding te
wisselen. Daarmee ervaart Geert een diepe staat van verbondenheid.
Michelle vertegenwoordigt de vrouwelijke energie van Geert en Geert
haar mannelijke energie; een ontmoeting van tweelingzielen. In
navolging van het verhaal maken Geert en Michelle een
indrukwekkende reis naar India om daar ook werkelijk de tempel van
het Oosten te bezoeken. De tempel waar mannen elkaar tot man maken
en helen van de moederwond.
In nabijheid van deze tempel staat die van de vrouwelijke Yogini’s,
waar vrouwen geïnitieerd worden in alle facetten van het vrouw-zijn.
Beide tempels zijn bekleed met imposante beelden en vormen de bron
van waaruit geheelde mannen en vrouwen in vroegere tijden elkaar
slechts eenmaal per jaar ontmoetten om in verbinding met elkaar het
goddelijke te ervaren. Een collectieve samensmelting van
tweelingzielen.
Eveline den Boogert
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De lezingen winter/voorjaar 2021:
14 februari
Marret Vonho!
Locatie: Besant Hall (ITC Naarden)
14 maart
Barbara Driessen
Locatie: Besant Hall (ITC Naarden)
18 april
Spreker nader ingevuld
Locatie: Vrijmetselaarsloge Bussum
Adres: Brediusweg 23A, Bussum
23 mei
Spreker nader ingevuld
Locatie: Vrijmetselaarsloge Bussum
Adres: Brediusweg 23A, Bussum
20 juni
Spreker nader ingevuld

Spreker nader ingevuld
Locatie: Besant Hall (ITC Naarden)

Copyright © 2020 Werkgroep De Nieuwe Mens, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven via onze website.
Contact:
https://werkgroepdenieuwemens.nl/
secretariaat@werkgroepdenieuwemens.nl
06-58 86 41 92
Wil je wijzigingen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren wijzigen of je uit deze lijst schrijven.

