
Dr. Jeannette Hospers heeft zich 
sinds 1997 in het Pleiadisch 
Lichtwerk verdiept en heeft 
zowel in Nederland als bij 
Amorah in Mount Shasta de 
opleidingen in het Pleiadisch 
Lichtwerk gevolgd.  

Eén van haar doelen is mensen te inspireren hun 
volledige potentieel te ontwikkelen. Daartoe 
verspreidt zij onder andere kennis over de 
verankering van het Hoger Zelf in het lichaam. 

Jeannette heeft  daarnaast ook de opleiding Aura 
Soma en een opleiding in de complementaire 
geneeskunde volgens het systeem van ASR 
gevolgd. Verder heeft ze zich verdiept in 
spirituele astrologie en de voedingsleer van 
Hildegard van Bingen. 

Voor  een dieper begrip is het raadzaam over het 
Pleiadisch Lichtwerk van Amorah Quan Yin te 
lezen. 

 

Amorah heeft de volgende boeken geschreven: 

 

• Het Pleiadisch Werkboek 
Hoe activeer ik mijn Goddelijke Ka? 

• Het Pleiadisch Tantrisch Werkboek  
Hoe activeer ik mijn Goddelijke Ba? 

• De menselijke evolutie in Pleiadisch 
Perspectief 

• Affinity (engelstalig) 

 

Aanmelden bij: 

 

Aleid Holman 
Praktijk voor zelfinzicht en spirituele groei 

 Telefoon 050-3144552 
aleidholman@hetnet.nl   

 

JEANNETTE HOSPERS  

 

Pleiadisch Lichtwerk 

  

    Amorah Quan Yin 

Een verbinding maken met je Hoger 
Zelf met als doel je volledige 

potentieel te ontwikkelen 

Zaterdag 27 december 
Introductie (1)  

  Zondag 28 december    
Introductie (2) Voortgezet   

10.00 tot 17.30 

Florakade 110 
Groningen  

 



Wie is je Hoger Zelf? 

Je Hoger Zelf staat altijd tot je beschikking voor 
een bewuste verbinding als je wilt en er klaar 
voor bent, maar toch zal het zich niet bemoeien 
met je vrije wil om zichzelf aan jou bekend te 
maken of je leven te beïnvloeden. Jij moet je 
spiritueel willen evolueren. Om je rechtstreeks 
met je Hoger Zelf te verbinden, moet je weten 
dat je buiten je lichaam een waardevolle ziel en 
geest bent. Anders zal je bewustzijn in je lichaam 
zich met je ego en persoonlijkheid identificeren 
als je totale zelf. Door meditatie, onderricht, 
dromen of openbaringen kun je gaan beseffen 
dat er ook in je lichaam Goddelijkheid is. Vanaf 
dat punt wordt het heel natuurlijk hulp van 
gidsen, Verheven Meesters, engelen en je Hoger 
Zelf te vragen om het Goddelijke of  Ware Zelf in 
je te openbaren. Met behulp van hen komen 
karmische problemen, overtuigingen, oordelen, 
emoties en alles wat de weg blokkeert naar de 
toegang tot deze Goddelijkheid in je naar boven 
en begin je aan het reinigings- en 
genezingsaspect van spirituele bewustwording. 

In het lichaam verbonden zijn met je Hoger Zelf 
is de meest rechtstreekse manier om sneller 
dichtere energieën los te laten en 
referentiepunten te scheppen in hogere liefde, 
spirituele integriteit en verbinding met Al Wat Is. 

 

 

 

 

Wat is Pleiadisch Lichtwerk? 

Pleiadisch Lichtwerk is een krachtige methode 
om energetische, psychische, mentale en 
emotionale blokkades te verwijderen door  
energetische behandelingen, aurareadingen en 
lichaamswerk. 

De door Amorah toegepaste technieken zijn van 
de Pleiaden en Sirius en de Verheven Meesters 
direkt aan Amorah doorgegeven en zijn Initiaties 
en Helingsmethoden die in de oude 
mysteriescholen in Lemurië, Atlantis en Egypte 
werden beoefend. 

Het doel van deze technieken is de verbinding 
met je Hoger Zelf in het lichaam te verankeren, 
het ontwikkelen van je lichtlichaam en merkaba 
en het openen van de kundalini- en 
tantrakanalen om je op verlichting en ascensie 
voor te bereiden als het je tijd daarvoor is. 

Meer informatie kun je op de website van 
Amorah lezen:  

www.amorahquanyin.com 

 

 

Introductiedagen 

Zaterdag 27en/of zondag 28 december 2008 
Tijd: 10.00 tot 17.30 
Kosten: €95,- per dag (voor minima €70,-)                     
(Dit is inclusief koffie, thee en lunch) 

Het doel van deze introductiedagen is 

1) de verbinding met je Hoger Zelf te activeren 
en te verdiepen 

2) meer inzicht krijgen in het doel van het 
Pleiadisch Lichtwerk van Amorah Quan Yin 

In deze introductiedagen reinigen we onze 
fijnstoffelijke lichamen (emotionale, mentale en 
spirituele lichamen) met de hulp van ons eigen 
Hoger Zelf, de Pleiadische Afgezanten van het 
Licht, de Sirische Aartsengelen van het Licht en 
de Verheven Meesters.  

Het definitieve programma hangt af van de 
behoeften van de deelnemers. Het plan is om  
dag 1 o.a. drie meditaties met het Hoger Zelf te 
doen. 

De volgende zaken komen aan bod: 

• Afstemming op de Goddelijke As met je 
Hoger Zelf 

• Ontmoeting en Eénwording met je Hoger  
Zelf 

• Het Ka-onderhoudsproces 

• Lichtkamers om thuis te doen 

• Vragen over het Pleiadisch Werkboek 


