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Beste en Lieve Mensen,                                                                                                  
Deze informatie komt naar je toe omdat je bekend bent (geweest) in mijn 

praktijk, of omdat je op een andere manier interesse hebt getoond voor 

mijn praktijk en/of werkwijze, of omdat je een vriend/kennis van mij/ons 

bent.                                                                                                                                    

 

 

Een warme groet,                                                                                                       

Hanneke 

 

Bruine Engseweg 41  3911 CJ  Rhenen Tel: 0317-618609.                                                                                                      

Email: mannazdewittetara@hotmail.nl   Web: www.mannaz.nl.                                                                                                                  

Beroeps lid: BATC Regnr:BR-01548.  Big geregistreerd.  Rabo: NL91 RABO 0383 1601 54 

AGB Zorgverleners code: 90-043595. AGB Praktijkcode: 90-05233.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

mailto:mannazdewittetara@hotmail.nl
http://www.mannaz.nl/


Praktijk   Mannaz  De Witte Tara   Praktijk voor Heling en wel-Zijn 

 

 

Op 2 juli vindt de feestelijke boekpresentatie plaats 

met de lezing: 

‘Etherische Bewustzijnsvelden’. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.                                

Want mijn tweede boek is uit! Het is getiteld: 

 Het Etherische Veld en de vier etherische bronnen                   

– gesprekken met de elf Fjerk – 
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Programma: 

• Ontvangst 14.00 tot 14.45 uur 

• 15.00 uur lezing met de titel:                                        

‘Etherische Bewustzijnsvelden’. 

• 16.30 boekpresentatie en daarna borrel  

Peter Saarloos van uitgeverij Hajefa zal er zijn. www.hajefa.nl                                                                            

Wike Schippers, singer-songwriter komt het geheel omlijsten met een 

aantal van haar mooie liedjes. wikeschippers.wix.com/wike                                                                      

Lydia van Oort die de elf Fjerk geschilderd heeft komt met een aantal 

van haar schilderijen. www.tekenemedium.nl                                                                                       

Waar: ’t Veerhuis Village Trade Centre                                             

Waalbandijk 8 4064 CB Varik.                                                     

0344-605641 www.veerhuis.nl  info@veerhuis.nl  

Zie hier de link met de aankondiging van de uitgeverij 

Hajefa: http://www.hajefa.nl/spirituele-boeken/het-

etherische-veld-hanneke-bouma 

Mail naar mannazdewittetara@hotmail.nl als je wilt 

komen en met hoeveel mensen. 

http://www.hajefa.nl/
http://wikeschippers.wix.com/wike
http://www.tekenemedium.nl/
http://www.veerhuis.nl/
mailto:info@veerhuis.nl
http://www.hajefa.nl/spirituele-boeken/het-etherische-veld-hanneke-bouma
http://www.hajefa.nl/spirituele-boeken/het-etherische-veld-hanneke-bouma
mailto:mannazdewittetara@hotmail.nl
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Mijn vorige boek ‘het mysterie Salomo’ is taalkundig 

verbeterd en daarbij is het schilderij van Salomo door 

Lydia van Oort toegevoegd bij het begin van elk deel 

van het boek. Lydia van Oort is een teken medium 

www.tekenmedium.nl , die zowel Salomo als Fjerk 

geschilderd heeft. De gelijkenissen van de portretten 

komen helemaal overeen met hoe ik zowel Salomo als 

Fjerk gezien heb. 

 

 

http://www.tekenmedium.nl/
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Ook mijn website komt eindelijk weer terug in digitale 

golven van het internet! Vanaf eind juni kan je zoeken 

op: www.mannaz.nl 
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In de herfst komt de cursus:                                                                                         

Kennismaking                                                                                   

met de vier etherische bronnen van energie 

De cursus is gevormd naar aanleiding van het boek ‘Het Etherische Veld en de vier 

etherische bronnen – gesprekken met de elf Fjerk -. Een boek dat uitkomt op 2 juli 2017.                                                                                                                    

Fjerk vertelt over de instrumenten die we meegekregen hebben van Moeder Aarde, de 

Etherische Bronnen, die ons verbinden met eenheidsvelden van bewustzijn. In de cursus 

hebben we het over het etherische veld en de structuren die het vormt door onze 

instelling en houding. Daarnaast nemen we de vier Etherische Bronnen door, zodat je 

zelf thuis ermee aan de slag kunt.   

Elke dagdeel begint met een stuk basiskennis en daarna visualisatie.                                                                                                                                                            

De voorlopige indeling, als introductie van het onderwerp, is:                                                                                            

1ste Dagdeel: Kennismaking met het Etherische Veld en met de patronen en de 

structuren die we vormen.                                                                                                                                                      

2de Dagdeel: Kennismaken met de Fysieke Bron, je natuurwezen deel.                                                                                                                                                    

3de Dagdeel: Kennismaken met de Geluks-Bron, het hart als verbindend instrument.                                                  

4de Dagdeel: Kennismaking met de werking van de Wijsheids-Bron, inzicht. De 

verbinding van de drie Bronnen.                                                                                                                                             

5de dagdeel: Het Hoger Hart als Vierde Bron.  Het openen van de deur naar het 

Oneindige Veld. Wakker maken van je Originele Potentie.                                                                                                                                                       

Bij voldoende belangstelling.                                                                                                                                                            

Inclusief thee, koffie, geënergetiseerd water, versnapering.                                                                                                                                                                    

Prijs: € 35,00 per dagdeel. Totaal €175.00.                                                                                                                                        

Tijd: in principe vrijdagochtenden (of anders in overleg), 10.00 uur tot 12.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                          

Data: 29/9, 6/10, 13/10, 20/10 en 27/10 2017.                                                                                                                                                     

De kosten van de cursussen kunnen in delen betaald worden, graag daarvoor overleg. 

Praktijk Mannaz de Witte Tara       Hanneke Bouma                                                                                                                                                                               

Bruine Engseweg 41 3911CJ Rhenen                                                                                                                                              

0317-618609  Mail: mannazdewittetara@hotmail.nl 

mailto:mannazdewittetara@hotmail.nl
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Voor individuele behandelingen in de praktijk zijn natuurlijk ook 

afspraken te maken. Gewoon even bellen of mailen voor een afspraak.  
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Interessante link:                                                                                        
Op deze plek wordt elke keer één interessante link besproken. 

https://thetruthaboutcancer.com 
Deze interessante Amerikaanse site en docu-serie, die de geschiedenis en 

(alternatieve) behandelwijze van kanker bespreekt. Gezien het feit dat de 

medische wereld maar een aantal opties geeft in de behandeling van kanker, is 

het zeer de moeite waard je breder te laten informeren. Ook kennis die je zeker 

kan gebruiken na chemo en bestraling. Hoe bouw je je lichaam en je 

immuunsysteem weer goed op? Wat zijn de ervaringen van vele mensen die de 

medische wereld opgegeven hadden. Het is ook belangrijke informatie voor 

mensen die geen kanker hebben. Er wordt gesproken over lichaams-detox, 

voeding, opbouwen van het immuunsysteem. Interviews met specialisten en 

behandelaars en overlevenden van over de hele wereld. 

 

 

 

 

 

Praktijk Mannaz De Witte Tara 

Bruine Engseweg 41  3911 CJ  Rhenen Tel: 0317-618609.                                                                                                      

Email: mannazdewittetara@hotmail.nl   Web: www.mannaz.nl.                                                                                                                  

Beroeps lid: BATC Regnr:BR-01548.  Big geregistreerd.  Rabo: NL91 RABO 0383 1601 54 

AGB Zorgverleners code: 90-043595. AGB Praktijkcode: 90-05233.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

https://thetruthaboutcancer.com/
mailto:mannazdewittetara@hotmail.nl
http://www.mannaz.nl/

