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De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de 
evolutie. Het Aquariustijdperk breekt aan. Oudere culturen van onder meer de Kelten, 
Maya’s, Inca’s, Egyptenaren en Indianen voorspelden deze stap als de overgang van de 
derde- via de vierde- naar de vijfde dimensie. De laatste jaren zijn we door de verruiming van 
ons bewustzijn al anders tegen de werkelijkheid aan gaan kijken. Veel mensen zijn zich meer 
spiritueel gaan ontwikkelen. De uiteindelijke grote omwenteling zal in 2012 plaatsvinden. 
 
Tijdens de cursus Op weg naar 2012 groeien we met elkaar toe naar het Nieuwe Bewustzijn 
en een Nieuwe energie-instroom vanuit de Kosmos. 
 
We nodigen je uit om : 
- Je open te stellen voor het Licht in jezelf, 
- Ervaringen en gedachten te delen, 
- Je intuïtie te ontwikkelen, 
- Samen te healen, 
- Elkaar te ondersteunen zodat we door blokkades heen kunnen gaan en al onze 

oude energie achter ons kunnen laten, 
- Te leren omgaan met nieuwe gevoelens en emoties, 
- Te leren omgaan met je verruimde spirituele mogelijkheden, 
- Nieuwe inzichten op te doen, 
- Een nieuw evenwicht te ontdekken tussen je mannelijke en vrouwelijke energie, 
- De eenheid en verbondenheid te ervaren met elkaar, met Moeder Aarde en de 

Kosmos waar we deel van uitmaken. 
 
Wat we gaan doen? 
Door middel van meditaties, visualisaties, zelfhealingoefeningen, ademhalingsoefeningen, 
klankhealing en speciale afstemmingsinitiaties krijg je de mogelijkheid om in de nieuwe trilling 
van 2012 te komen. 
 
Gedurende zes bijeenkomsten reizen we symbolisch door twaalf Kosmische energie-
stralen. Allemaal facetten van het Nieuwe Aquarius Bewustzijn.  
 
Op 21 december 2012 is er een bijzondere samenstand van onze aarde ten opzichte van de 
zon, sterren en planeten die eens in de ca. 26.000 jaar plaatsvindt. De zon staat dan precies 
voor een sterrenpoort, die is gericht op het centrum van ons melkwegstelsel. De Maya’s 
noemen dit Hunab Ku, de grote Leegte, het mysterie. Volgens hun kalenders eindigt op dat 
moment een cyclus van 13 baktuns (tijdperken). 
 
Wij zullen de komende periode ervaren als een tijd waarin krachtige kosmische impulsen van 
energie ons bereiken. Deze geven ons de mogelijkheid om ons spiritueel heel snel te 
ontwikkelen. Het zal lijken of we in de diepte van onszelf, ons ware zelf kijken. Voor 
sommigen kan dit overweldigend zijn en lichamelijke en psychische klachten teweegbrengen. 
 
Tijdens de cursus word je stapsgewijs al in de trilling van dit Kosmische moment gebracht en 
leer je om in balans te blijven en om te gaan met de energieveranderingen die er over de 
hele Aarde plaats zullen vinden. 
 
Gedurende de maanden dat je deelneemt aan de cursus kun je terugvallen op het netwerk 
van Licht waar we deel van uit zullen maken. We worden bijgestaan door vele Lichthelpers 
vanuit de Kosmos. 



 
We starten twee cursusgroepen op zaterdagmiddag 29 oktober 2011 en op vrijdagavond 11 
november 2011, zodat er de mogelijkheid bestaat om een bijeenkomst een maand later in te 
halen.  
Het is belangrijk om de hele cursus te volgen vanwege de energetische opbouw. In verband 
hiermee hebben we ook extra inhaaldagen in ons programma opgenomen. 
 
Tijdens iedere bijeenkomst ontvang je een initiatie/afstemming in een energiestraal die je zal 
helpen de nieuwe energie te integreren en te gronden.  
In totaal ontvang je 12 stralen. Je zou ook kunnen zeggen je krijgt de mogelijkheid om 12 
poorten in jezelf te openen en uiteindelijk zul je bij je Bron komen, het symbolische 
middelpunt van de cirkel, het getal 13. 
 
Elke straal waar we mee in aanraking komen heeft zijn/haar eigen unieke trilling die op dát 
moment vanuit de Kosmos aan ons wordt doorgegeven en iets in jezelf teweeg zal brengen.  
 
Tijdens de initiaties zal iedereen zijn/haar zeer speciale eigen trilling ontvangen. We gaan 
immers allemaal terug naar de ontdekking van onze eigen unieke zielstrilling. Tegelijkertijd 
zal de initiatie voor ons allemaal een gelijkgestemd trillingsfacet bevatten, een stukje van de 
nieuwe energie voor ons allemaal wat aan ons en heel Moeder Aarde wordt doorgegeven.  
 
Tijdens een afsluitende zevende bijeenkomst vieren we met elkaar de eenheid van alle 
stralen en de ontdekking van het nieuwe Licht op 21 december 2012. 
 
De cursus op weg naar 2012 is voor iedereen toegankelijk en vormt een uitdaging om je 
spiritueel verder te ontwikkelen.  
Ieder zal de bijeenkomsten op zijn/haar eigen unieke wijze beleven. Zo vormen we een 
geheel van bijzondere zielen: mensen op weg naar een wereld met meer Licht. 
 
De cursus sluit bovendien volledig aan op  alle voorgaande cursussen van Cerridwen Celtic 
Healing® en onze workshops.  
Binnen de cursussen en workshops van Cerridwen Celtic Healing® hanteren we onze eigen 
benaming voor het Nieuwe Bewustzijn wat we ontwikkelen. We noemen dit het 
“Graalbewustzijn” en de nieuwe energietrilling en energiedoorstroming noemen we 
“Graallicht”. We groeien toe naar een nieuw energetisch bewustzijn waarin ons nieuwe 
kristallijnen Lichtlichaam, onze ”Grailbody”, volledig ontwikkeld zal zijn. 
 
Omdat onze workshops een goede basis en voorbereiding vormen voor de cursus op weg 
naar 2012, herhalen we deze workshops en hebben we ze ingepast in ons 
cursusprogramma, zodat je de mogelijkheid krijgt om ook hieraan deel te nemen. 
 

� Sacred Path ontdek wat jij belangrijk vindt op je levensweg 
� Op Engelenvleugels ontmoet je innerlijke engel 
� Graallicht ontdek jezelf als lichtwezen 

 
Informatie over Cerridwen Celtic Healing® en onze workshops kun je vinden op 
www.cerridwenceltichealing.com 

 
Er is veel geschreven over de periode die gaat komen en niemand weet wat de toekomst ons 
zal brengen. We hopen er met elkaar tijdens de cursus een mooie tijd vol waardevolle 
ontdekkingen, indrukken en spirituele groei van te maken. 
 



Cursusprogramma 
29 oktober 2011 start zaterdagmiddagcursus stralen 1 en 2 
 
11 november 2011 start vrijdagavondcursus, stralen 1 en 2 
12 november 2011 workshop Sacred Path, gehele dag 
 
16 december 2011 vrijdagavond inhalen stralen 1 en 2 
17 december 2011 zaterdagmiddag stralen 3 en 4 
 
13 januari 2012 vrijdagavond stralen 3 en 4 
14 januari 2012 workshop Op Engelenvleugels, gehele dag 
 
10 februari 2012  vrijdagavond inhalen stralen 3 en4 
11 februari 2012 zaterdagmiddag stralen 5 en 6 
 
 09 maart 2012 vrijdagavond stralen 5 en 6 
 10 maart 2012 workshop Graallicht, gehele dag 
 
 13 april 2012 vrijdagavond stralen 7 en 8 
 14 april 2012 zaterdagochtend inhalen stralen 5 en 6 

zaterdagmiddag stralen 7 en 8 
 
Vakantieperiode 
 
  12 oktober 2012  vrijdagavond stralen 9 en 10 
  13 oktober 2012  zaterdagochtend inhalen stralen 7 en 8 

zaterdagmiddag stralen 9 en 10 
 
  09 november 2012 vrijdagavond stralen 11 en 12 
  10 november 2012 zaterdagochtend inhalen stralen 9 en 10 

zaterdagmiddag stralen 11 en 12 
 
  21 december 2012 gezamenlijke avond en afsluiting 

overdag bestaat de mogelijkheid om de stralen 11 en 12 in te 
halen. 

 
Locatie 
De cursussen worden gegeven bij Willeke Bruggink in Almere, Elandstraat 4 . 
 
Aanmelding 
Je kunt je aanmelden per e-mail of telefonisch: 
Willeke: 036 532 61 70, bruggink1@chello.nl 
Loes:     071 361 70 41, Loes.Cerridwen.Vlugt@gmail.com 
 
Bijdrage 
Vooraf contant te voldoen per bijeenkomst: 25 euro. 
Kosten voor de totale cursus (7 bijeenkomsten): 175 euro. 
Bij betaling ineens op de eerste cursusdag is de 7de bijeenkomst gratis: 150 euro. 
 
Bedragen zijn inclusief lesmateriaal en koffie/thee. 
Heb je een bijeenkomst gemist dan ben je welkom op de inhaalbijeenkomsten. (Wel graag 
aanmelden van te voren, dan weten we of deze bijeenkomst doorgaat).  



 
Tijden  
De zaterdagmiddag cursussen starten om 13.15 uur met koffie/thee. De opening van de 
middag begint om 13.30 uur. 
Afsluiting is om 16.00 uur.  
De vrijdagavondcursus start om 19.15 uur met koffie/thee. Opening van de avond begint om 
19.30 uur. 
Afsluiting is om 22.00 uur 
 
Heb je vragen over de cursus of wil je tijdens je deelname aan de cursus persoonlijk je 
ervaringen met ons delen en bespreken dan is dat altijd mogelijk telefonisch of per e-mail. Je 
kunt ook een afspraak maken voor een ondersteunende healing. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn healers en lichtwerkers die al vele jaren healingen en cursussen geven met de 
Nieuwe Tijd energie. 
 
Loes: In 1998 ontwikkelde ik Cerridwen Celtic Healing®  en ben deze cursussen  door het 
hele land gaan gegeven. Zo kwam ik ook regelmatig in Almere waar Willeke de cursussen 
organiseerde. 
 
Willeke: Ik heb enige jaren healingworkshops begeleid  en  geef crystalleggingen, healingen 
en trommelhealingen. Sinds mijn inwijding in Cerridwen Celtic Healing® derde graad 
ontwikkel ik samen met Loes nieuwe workshops en hebben we al veel ervaring opgedaan 
met de nieuwe energie. 
 
Loes: Het is heel bijzonder dat we elkaar tijdens de workshops zo goed aanvoelen en ons 
gedragen voelen door de energie. Je kunt jezelf dan loslaten in het vertrouwen dat we 
allemaal onderdeel uitmaken van een veel groter netwerk van Licht. 
We hopen dat je dit zelf ook zult ervaren tijdens de bijeenkomsten maar vooral ook in je 
dagelijks leven. 
 

 
Willeke Bruggink, 
Elandstraat 4,  
1338 KD  Almere,  
036 532 61 70 
bruggink1@chello.nl  
 
Loes Vlugt, 
Tolhoren 15,  
2201VJ Noordwijk, 
071 361 70 41 
Loes.Cerridwen.Vlugt@gmail.com 

 

 


