
Uitnoding voor Vrienden van de Well Being Sciences dag zaterdag 4 mei 
 
 
Wijze natuurvolken zoals de Indianen die een eminent leven leidden in afstemming op hun 
originatie en creator, en in resonantie met boodschappen van verbindende natuurtaal die 
wordt ingefluisterd door de wind, de levende aarde, de ruis van water, de dieren enzovoort, 
wisten het al: 'beleef elke dag ten volle alsof het je laatste is, en leef iedere dag alsof je alle 
tijd van de wereld hebt’.  Zo  wáár!  In de eindeloze voortgang van het leven zelf, kan ik 
werkelijk zo leven?   
 
Hoe klaar en in overgave ben ik naar de boodschappen van mijn leven die mij door mijn 
zintuigen bereiken?  Ben ik toegewijd aan het behoeden van de universele stroom van mijn 
oorsprong van waar ik vandaan kom en die in het leven van dag tot dag de bestemming schrijft 
van waar ik naar toe ga na dit tijdelijke bezoek in een planetaire vorm?    
 
Is er iets in mij dat de stroom van leven stagneert zodat het bevroren of verstijfd raakt, 
misschien door onuitgewerkte of niet vergeven ervaringen uit eerdere tijden?  Kan ik mijzelf 
verwarmen in en met natuurlijke verbinding zodat de stroom blijft vloeien en verversen?    
 
Zijn er aspecten die ik mijzelf en andere aardbewoners te vergeven heb zodat ik niet 
verhard?  Op welke blokkerende angsten stuit ik die kunnen smelten in het licht van grotere 
omvattendheid waarin mijn leven zin heeft en toebehoort, in een staat van metamorfose die 
een theater van verandering actualiseert?   
 
Waar behoor ik aan toe in het licht van de liefdevolle schepping, en kan ik die liefde in mij 
absorberen?  Kan ik in dankbaarheid samenleven met alle kwaliteiten die in mijn leven een 
glans van liefde krijgen?  Welke helende remedies kan ik hierin in mijzelf beschikbaar maken 
zodat het vrij gezet wordt ten behoeve van al het leven?   
En wat voor verleden kan ik achterlaten in de update van een nieuwe dageraad die elke dag 
weer de gift is van een nieuwe resurrectie? 
 
Dit is de achtergrond van onderzoek naar helende processen waarin wij samen met jullie op 
reis gaan in individuele verkenning, in zachtheid en lichtheid. 
 
Je bent van harte welkom op 4 mei. Om half 11 staat de koffie/thee klaar, om 11 uur 
beginnen we tot ong. 17 uur. 
Kosten 25 euro incl. drankjes en soep bij de lunch (eigen lunchpakket meenemen). 
Geef je even door als je komt op info@welhoven.nl ?  
 
verwarmende groet, 
 
Nees ten Boom en Josina van Schaik 
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