
	  
	  

	  

Is het mogelijk dat de keuzes die jij op elk moment van elke dag maakt, 

direct effect hebben op de wereld om je heen? 
 
De kennis over de ‘Secrets of the Collective Consciousness’ wordt sinds de oudheid gedoceerd 
in mysterie scholen. Deze kennis is nu voor iedereen toegankelijk! Ze kan door jou worden 
gebruikt voor genezing en vrede in jouw lijf. Ook kun je een blijvende compassie voor de wereld 
om je heen ontwikkelen.  
 
Ken Page deelt zijn kennis en inzichten van de Teachings	  of the Red School en The Third Eye of 
Horus Mystery School met ons.  
Maak een reis door je eigen bewustzijn; een reis die je bij oude wijsheden brengt en bij het besef 
dat de sterkste kracht van het universum in jezelf zit! 
 
Highlights of the course: 

§ Achieve the highest and purest vibration available within yourself  
§ Learn how to be safe, and keep your family and friends from harm  
§ Uncover old patterns that have been holding you in your past  
§ Locate and free those parts of yourself or your families still trapped in the energy of 

the collective consciousness and bring them back into your moment  
§ See dramatic charts clearly depicting the blueprint of your own life journey and soul 

evolution  
§ Learn to activate your pineal gland for the awakened healing principle within your 

DNA: (a) the power to heal your body, (b) the foundation to resolve past patterns and 
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conflicts and (c) a method to release your past energy patterns for peace within your 
relationships  

§ Discover the secret of why Collective Consciousness was re-created, why it is here on 
earth and why you are here on earth  

§ Realize how easy it is to be invisible to every kind of energy  
§ Be free of your karma to create without the limitations of your past  
§ Assist others to free their past so they can feel the truth of love within themselves 

Voor meer informatie: www.kenpage.com 
 
Workshop: 
Datum : vrijdagavond 16 mei t/m zondag 18 mei 2014. 
Prijs voor 2½ dag workshop, 2 lunches en onbeperkt koffie/thee €	  395,-  (voor particulieren incl. 
BTW, voor zakelijk excl. BTW) 
 
Privé sessies:  

Afhankelijk van het reisschema van Ken Page is er voorafgaand en/of aansluitend aan de 
workshopdagen de mogelijkheid om een Heart & Soul healing™ te ondergaan bij Ken. Een 
privésessie duurt 90 minuten.  

Data: volgens afspraak 
Prijs:  € 145,- (voor particulieren incl. BTW, voor zakelijk excl. BTW) 
Indien er een tolk-vertaler bij de sessies aanwezig moet zijn, wordt er  € 30,- extra in rekening 
gebracht. 
 
Locatie: 
Neo Unity, centrum voor energie en balans 
Zusterplein 22B, 3703 CB  Zeist 
Tel: 030 276 48 58 
Aanvullende informatie: c.botman@neounity.nl of info@neounity.nl 
Aanmelden: info@neounity.nl (zowel voor de workshops als de privésessies) 
 
 
 

“My goal is to support every individual in maintaining their own integrity,  
accepting them for all their life choices and provide alternative  

perspectives to broaden and embrace new possibilities.”  
Ken Page 


