FGK-Herfst-bijeenkomst 17.+18.9.2011
Het voorlopige programma van de bijeenkomst – Veranderingen zijn nog mogelijk.
Entree per bijeenkomstdag € 10,-

Vrijdag, 16 September 2011:
18.00-19.00 Uhr - Eckhard Weber opent op verzoek van vele geïnteresseerden, die reeds op
vrijdag aankomen de deuren van zijn firma
Weber-Bio-Energie-Systeme & Umwelttechnologien
aan de Kasseler Str. 55 in Zierenberg.
De afstand vanaf het “Kasseler Hof”, 650 meter, kan men makkelijk te voet afleggen ::Karte
Vanaf 19.00 Uur - Trefpunt “Kasseler Hof” – Het verenigingslokaal
Trefpunt voor allen, die reeds eerder aankomen.

Het programma voor zaterdag 17 September 2011

10.00-10.15 uur - Begroeting – Informatie over het Forum (FGK) en het weekend programma
- Frank Peters

10.15-11.15 Uhr - „Ägyptologik: Fakten und Rätsel” - Ulrich Kleine

11.30-13.00 Uhr - “Epos der Menschheit” - Werner Badenheuer-Hagen

Middagspauze van 13.00-14.00 uur

14.00-15.00 uur - „Menhirpark La Mutta”
Peter Hieronymi,, de ervaren radiësthesist uit het kanton Zug geeft reeds voor de tweede keer
een voordracht in Zierenberg. Zijn onderwerp luidt: “Menhirpark La Mutta”. Het park bevindt

zich aan de zuidelijke dorpsrand van Faleras Boven Laax (Kanton Graubünden) op een hoogte
van ca. 1250 meter.
De Mehirs zijn vondsten van graniet of dioriet, de grootste heeft een hoogte van meer als twee
meter

15.15-16.45 uur - „Alte Prophezeiungen und die aktuelle Weltlage - Die
Wendezeit aus spiritueller Sicht.”
Armin Risi – voor het eerst is de Zwitserse filosoof en zakboek auteur in Zierenberg
aanwezig. Zijn voordrachten op zaterdag en zondag (Beiden 1,5 uur + vragen aan de
spreker) sluiten op elkaar aan.
Ondanks alle waarschuwingen en profetieën veranderd de beschaving haar Titanic-koers niet.
Zijn er mogelijk machten, die de echte veranderingen totaal niet willen? Een koerswisseling
op aarde betekent tevens machtswisseling op de aarde. En voor zo’n wisseling staan we…
Wat zich tegenwoordig afspeelt werd al lang geleden voorspeld: Door Indische en Indiaanse
zieners zoals ook de oer christelijke openbaring betreffende de code 666.
Armin Risi analyseert vanuit deze spiritueel-kritische inzichten, het huidige wereldbeeld en er
bij behorende scenarios, en de daarmee verbonden vragen zoals: Zijn de geprofeteerde
gevolgen afwendbaar? Wat kunnen we bijdragen aan het collectieve ontwaken? Wat zijn de
katalysatoren van deze bewustzijnsspong?::Armin Risi

17.15-18.30 uur - „Kornkreise in Holland” - Ed Vos
Internationaal wordt het ook bij de graancirkels. Hadden we een aantal jaren geleden Poolse
graancirkelvrienden van de Fundacja Nautilus uit Wylatowo en Torún te gast, laat het zich
momenteel aanzien dat er een grotere groep van de graancirkelwerkgroep Nederland,
mogelijkerwijs met Janet Ossenbaard in Zierenberg aanwezig zullen zijn.
De graancirkelwerkgroep Nederland had op 12 juni 2011 haar bijeenkomst in Holland. Ed
Vos was bij deze graancirkelbijeenkomst aanwezig. Hij nheeft zich samen met Nel de Boer
voor het overkoepelende kontakt ingezet. De verbondenheid tussen de Hollandse en Duitse
graancirkelvrienden. Is al eerder bewezen, zoals bijvoorbeeld door Richard van Rijswijk, als
spreker (Zandcirkels en een gemeenschappelijk projekt met de FGK in de Nederlandse
provincie Drenthe) en Yvonne van Steen als gast in Zierenberg
::Graancirkel Werkgroep Nederland

Avondpauze van 18.30-19.30 uur

19.30-20.30 Uhr - „Das Kornkreis-Phänomen” - N.N.
(Een verrassings gast)

Afsluiting van de avond tijdens een gezellig samenzijn

Het programma voor zondag 18 September 2011

10.00-10.20 uur – Begroeting – Informaties over het Forum (FGK), Het programma voor de
zondag, aanstaande projecten en de FGK bijeenkomst in het voorjaar van 2012 – Frank Peters

10.30-12.30 uur - „Der Ostara Komplex - Vanen und Asen im Spiegel der Zeit” - Markus
Schlottig

Middageten van 12.30-14.00 Uhr

14.00-15.30 uur - „Reinkarnation und die kosmischen Wurzeln der
Menschheit – Erinnerung an unsere Her- und Zukunft.” Armin Risi
De wijze waarop wij ons verleden zien, bepaalt de koers voor onze toekomst.
Wat zeggen heersende wereldbeelden ons van de afkomst van de mens? Wat zegt de
geestelijke oer-herinnering van de mensen daarop? Welk verleden onthult het reïncarnatie
onderzoek? Hoe kunnen we ons de essentie van vroegere incarnaties en initiaties in ons
tegenwoordige leven bewust worden? Reeds voor duizenden jaren zagen ingewijden over de
hele wereld het tegenwoordige, zo donkere tijdperk vooruit. Dan, zo zeiden ze, zou de mens
zich weer gaan herinneren: Aan hun werkelijke oorsprongen, aan de waarschuwingen en
profetieën en aan hun geestelijke roeping. Armin Risi vertelt ook (met exclusieve foto’s) over
zijn bezoek aan twee onderaardse inwijdingsplaatsen bij de pyramides van Gizeh en Sakkara,
die sensationeel, maar nauwelijks in de wereld bekend zijn, omdat de openbaarheid, en de
<<normale>> egyptologen daar geen toegang hebben!

Einde van de FGK herfts bijeenkomst tegen 16.00 Uhr

FGK voorjaarsbijeenkomst in April 2012 – Hoofdthema: Lichtfenomenen/Orbs en
graancirkels – (de exacte data staan nog niet vast) o.a. met Horst Grünfelder, Ed Vos, Frank
Köstler, Frank Peters en meerdere sprekers.

::Zierenberg – De stad waar de bijeenkosten gehjouden worden Nordhessen. (Landkarte)
::Der Kasseler Hof – De verenigings zaal van de FGK.
Der “Kasseler Hof” is wegens de FGK bijeenkosten vaak al vroeg volgeboekt. Veel gasten
moeten daarom overnachtingsmogelijkheden in de omgeving vinden. Wij bieden dichtbij, en
goedkope privé overnachtingsmogelijkheden in het stadscentrum van Zierenberg aan.
Vanwaar men makkelijk te voet van en naar het “Kasseler Hof”kan komen.
::Overnachtingsmogelijkheden in Zierenberg en omgeving ::pdf
::Hotels/pensions en restaurants in Zierenberg en omgeving ::pdf
::Zierenberg per Auto – Autobahn A44 Dortmund-Kassel, Abfahrt Zierenberg.
::Zierenberg per Trein - Bahnhof Zierenberg

Duitse kontakt persoon voor de FGK: Frank Peters: e: frank.peters@ewetel.net
Frank spreekt en schrijft ook vloeiend Engels.
Nederlands kontaktpersoon voor de FGK: Ed Vos e: ed.vos@hetnet.nl

