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Lelystad, oktober 2020. 
 
Lieve donateurs, vrienden van Espirit, 
 
Even bijpraten, met de grote wens dat ieder en zijn/haar familie gezond is, en deze 
coronacrisis gezond en wel zal doorstaan. Wat een nare tijd hé, een deel van onze 
vrijheid is weg, dat waar we zo blij mee waren, vrij om te gaan, te staan en te doen. 
Elkaar te ontmoeten en een dikke knuf te geven. Maar alle hoop is niet weg, ook nu 
kunnen we elkaar met de gepaste regels in acht genomen, “ontmoeten, zien en kracht 
opdoen, samen delen en God’s zegen ontvangen BIJ ESPIRIT“, we missen jullie. Espirit 
heeft er alles aan gedaan om aan alle  RIVM regels te voldoen, dus wij zingen niet. De 
mantra meditaties worden op aangepaste wijze gegeven, en zijn daarom bijzonder. Er 
hebben al een paar mooie avonden plaatsgevonden, en ook een aantal cursussen zijn 
gestart, maar we hebben ook avonden af moeten zeggen in verband met te weinig 
aanmeldingen. Sommige mensen vergeten, zoals ze zeggen, om bijtijds aan te melden 
voor een avond. Dat is jammer zowel voor u als voor Espirit. Misschien als u het 
programma bekijkt, of de nieuwsbrief die u regelmatig ontvangt, kunt u daaruit uw 
keuze maken en meteen doorbellen aan Marjon om een plaats of plaatsen te reserveren. 
Er zijn 22 plaatsen beschikbaar. Kunt u achteraf die week echt niet, dan kunt u altijd 
afbellen en komt uw plaats weer beschikbaar voor een ander. Na binnenkomst wordt u 
meteen naar de zaal geleid, waar u lekker kunt bijpraten tot 10 á 15 minuten voor 
aanvang, waarna de sfeer, de energie, weer wordt opgebouwd voor de rest van de 
avond. Wat zou het fijn om allen na zo’n lange tijd weer te ontmoeten en Samen door te 
delen en licht uit te zenden door deze nare tijd gesteund heen te komen. Echt, daar 
hopen wij zo op, ook om u te helpen waar het nodig is, maar ook op uw steun en 
vertrouwen, want dit alles heeft ook voor Espirit een zakelijke kant. Ook bij ons centrum 
van Licht daalt het inkomen.  
“God zorgt“, dat beseffen wij getrouw, maar daarvoor heeft Hij/Zij ook uw hulp nodig. 
Geven en ontvangen, Samen deze energie delen bij Espirit door bewustwording, 
meditatie, genezing, kracht, en God’s zegen die alom tegenwoordig is, en deze energie te 
gebruiken in ons dagelijkse leven. Wij allen, Kosmos en Aarde, willen dienstbaar zijn en 
hopen jullie weer gauw te zien bij Espirit. Echt, God zorgt voor allen, heb vertrouwen en 
laat u niet door angst leiden in deze tijd, maar wees wel voorzichtig. Er komen weer 
mooie avonden aan: Genezing, Thema-avonden, Meditatie, Allerzielen en zo nodig 2x 
een besloten Kerstviering, weliswaar aangepast, maar reken maar mooi, sfeervol en vol 
liefde. We hopen dit samen met jullie te beleven en elkaar te sterken. 
 
Wij, Espirit, zijn er klaar voor om jullie bij te staan en veilig te ontvangen. 
  
Van ons allen liefde, kracht, wijsheid, gezondheid en vertrouwen, namens Espirit, 
Elly Breed, spiritueel leidster. 
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