Dag lief mooi mens,
De zon schijnt hier heerlijk naar binnen terwijl ik deze LoveLight zit te schrijven.
Een week die best intens was.
Met mooie workshops en inzichten.
Een Engelenpoortdag en Volle Maan op 21-3-2019 (3-3-3)
Het begin van de Lente.
En de Lente-Equinox.
Doe daar alle energetisch veranderingen bij.
Stijgingen van de Schumann frequentie, zonnestormen en Mercurius retrograde.
Als je je niet helemaal fit hebt gevoeld, weet dan waar het aan kan liggen.
Maar NU schijnt de ZON en is het ZONdag.

Verjaardag.
Deze ZONdag is voor mij ook een dag om even terug te blikken op het afgelopen jaar.
Want het is voor mij de laatste week dat ik 53 ben.
Eind van de week mag ik weer een jaar erbij op tellen.
Dankbaar voor dit leven.
En wat een jaar is het geweest.
Vorig jaar op mijn verjaardag, 29 maart 2018, kwam mijn eerste boek uit.
‘Diagnose Huntington’, mijn levensverhaal.

Met daarin de belofte dat er nog meer boeken van mij zouden komen.
Die belofte heb ik inmiddels waargemaakt.
Het kinderboek:’Emiel, Dolfi en het Kristallen Kasteel’ is ook uitgebracht.
De vertaling in het Engels wordt op dit moment nagekeken.
En dan kan de Engelse versie ook de wereld in.
We hebben natuurlijk mooie reizen mogen maken, naar veel bijzondere plaatsen.
Het hoogtepunt: Het klanken in de Koningskamer in de Grote Piramide van Cheops in Egypte.
Dat daar nu een CD van gaat komen is de volgende stap.
De titel is er al: “The Pyramid Codes”
De hoes is getekend met hoe kan het ook anders: Licht codes van de Piramide.
Een CD die je voor meditatie kunt gebruiken.
Een CD met nummers die je bewustzijn verhogen.
Klanken die zullen resoneren in je lichaam.
Klanken die een reset zullen geven in je hele DNA systeem.
Als ik dan zo terugkijk op dit afgelopen jaar …..
Pfff ….. dan is er best veel gebeurd.
Ben ik TROTS op mezelf!!
En het gaat gewoon verder.
Dus als ik a.s. vrijdag weer een jaartje erbij optel kan ik alleen maar heel blij en dankbaar zijn.
Met al het moois dat ik mag doen.
Met al het moois dat wij mogen doen.
En er komt nog meer om te delen.
Want deze ZONdag is ook een dag om samen te zijn.
Om samen dingen te doen.
Samen kijken hoe we muziekbestanden ge-upload krijgen naar de site.
Om te kijken hoe we jullie een preview kunnen geven van de CD die eraan komt.
Via soundcloud is de eerste track die op deze CD komt al af te spelen.
Diegene die mij/ons volgen via Facebook of Instagram hebben al een voorproefje gehad.

Maar wij willen jullie als lezers van de nieuwsbrief natuurlijk ook in de gelegenheid stellen om te
luisteren.
Dus via de soundcloud link hierboven is ook voor jullie de mogelijkheid om het eerste nummer te
beluisteren.
Een beetje trots zijn we best wel op onszelf.
Daarnaast zijn we bezig om meditaties op te nemen.
Die vraag was al verscheidene keren naar ons toegekomen.
Dus …. ook daar wordt aan gewerkt.

Lezing
Graag maken wij je op het volgende attent: Zaterdag 13 april lezing over de Piramide van Cheops.
Met heel veel wetenswaardigheden, toevalligheden, theorieën en nieuwe inzichten.
Als afronding een meditatie met onze klankopnames.
Wij hopen voor die datum de CD beschikbaar te hebben.

Licht Taal/Light Language
Meer en meer doet de Licht Taal / Light Language zijn intrede.
Zelf heb ik hier onlangs ook nog weer een verdiepingsslag in gemaakt.
Fijn om te zien dat steeds meer mensen hier ook ontwaken.
En dat ik op deze manier van communiceren kan delen.
De WS 'Creating Light from the Source within You’ staat al langere tijd op de agenda.
En deze blijft er ook gewoon staan.
Veel te leuk om te geven en te zien wat er mag ontstaan.
Voor de eerstvolgende workshop op donderdag 18 april is nog plaats.

Engelen
Inmiddels is er weer een nieuwe WS Helende Engelen van start gegaan.
Met wederom enthousiaste mensen.

Er blijkt behoefte te zijn om door te gaan na deze workshop.
Daarom ben ik een geheel nieuwe workshop aan het ontwikkelen.
Hierin zullen de Helende Engelen wederom centraal staan.
In 10 bijeenkomsten gaan we elke Helende Engel vragen om zich aan jou te presenteren.
Denk hierbij aan meditaties, muziek, tekenen, schilderen, schrijven in Licht Taal en klanken in
Licht Taal.
De workshop zal zich ontvouwen op die manier die past bij de mensen die aanwezig zijn.
Op die manier kunnen we creëren in het moment.
De Nieuwe Tijd vraagt om hierin te vertrouwen.
Dat alles aanwezig is in het moment.
Elke ochtend of middag is een samenzijn met jouw Helende Engel.
Even tijd voor jezelf.
Heb jij in het verleden een workshop Helende Engelen gevolgd?
Je bent van harte welkom om een verdiepingsslag te maken.
En mee te gaan in de nieuwe trilling.
Heb je hier interesse in? Wil je meer informatie?
Voel je vrij om contact op te nemen.
Informatie komt nog op de site.

Reizen
Ga jij met ons mee om de Zomer Zonne Wende te vieren?
Wij zijn van 18 t/m 22 juni in Leisel (bij Idar Oberstein)
Vier het begin van de Zomer bij het kampvuur.
Ga mee op een Kruidenwandeling.
Daarna koken met deze zelf geplukte kruiden.
Of ga mee wandelen over de Keltische Ringwalda.
Een overblijfsel uit de tijd van de Kelten en Romeinen.
Of wellicht vindt je nog een mooie edelsteen.
Want dat is waar deze streek ook om bekend staat.
Laat ons dan uiterlijk 14 april weten of je mee zou willen.

Of ga je liever mee naar het ‘Oude Egypte’?
Van 1 t/m 11 november zullen wij daar (bij voldoende deelnemers) weer zijn.
Ga jij mee klanken in de Grote Piramide?
En van daaruit door naar Aswan, Luxor en de Rode Zee.
Om zelf te ervaren wat dit bijzondere land met je doet.
Mag het ook jouw betoveren en je hart veroveren??
Laat ons dan uiterlijk 30 april weten of je mee zou willen.
Ik geloof dat het voor NU even genoeg is.
De ZON schijnt hier nog steeds.
Laat de stralen je hart verwarmen.
Omarm het Licht in jezelf.
En ben het LICHT.
Heb het goed met een ieder die je pad kruist.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

Vandaag zeg ik vol vertrouwen in de spiegel:
‘Ik hou van jou. Ik hou oneindig veel van jou!'

