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THE (RE)BIRTH OF MANKIND
 
“Ararat is the place in which the creation of the white race took place, eons ago. It stores the genetic information
as well as the soul codes of the white race: its qualities and its flaws. Since we’re moving to a next phase in
evolution in which all the races will start to intermingle, thus creating a new humankind – the Rainbow race – it is
important that the original codes are addressed and purified/reactivated. In this time of chaos and distortion you
need to retrace your steps to the origin of things: the birth of mankind. It is here that you‘ll find the keys for the next
stage in evolution: Ararat for the white race, Lalibela for the black race (the thirteen underground churches), the
Kailash in the Himalayas for the yellow race, Mount Uluru for the indigenous people of Australia, Prophecy-rock for
the red race, and Titicaca for the people of the Andes. 
 
“Ararat is the place where you‘ll find the keys for the next stage in evolution”
 
The original blueprint of mankind can be released into the collective consciousness. Now one of the major
collection of these DNA strands is stored in Ararat, both in the mountain and in the lake. It is here, as well as in
Ethiopia, that human beings have been created from the base material. Now this may all sound very scientific or
science fiction, but if you listen beyond the words you will understand that it is about your origin. By travelling to
these places you will get in touch with the roots of human existence. It is the cradle of humanity and it’s the energy
of the Great Mother – the Divine Feminine – Mother Earth, that holds the keys to these secrets. Only by bowing
down, by humility and consciousness you can enter the sacred temples in which these energetic forms are being
kept. Hold the space and don’t be afraid when you travel to these places to unlock these secret temples, so the
energies of mankind can connect with each other. 
 
“By travelling to these places you will get in touch with the roots of human existence”
 
This is so necessary in the coming times in which all people will start to understand they are coming from the same
family, from the same race, from the same religion – which means ‘to connect’: ‘religare’.
Island of Bolsena, Island of Wright, Island of Van, Island of Tana, Island of Titicaca, Island of Bali, and several
others are storage rooms for this Great Mother secret. Connect the islands, connect the water which is like the
water of the womb, the birthing waters, because the birth is at hand.”
 

Gechannelde boodschap van Ton van der Kroon, tijdens een eerdere reis naar Armenië (2013)

www.janmoeyaart.com
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HET LAND – Armenië is een land met een oeroude geschiedenis, die
veel verder teruggaat dan wat we er in geschiedenisboeken over
kunnen terugvinden. Wie echt invoelt op de energie van het land, voelt
er sporen van veel oudere episodes die resoneren met iets heel dieps in
ons. Armenië is een land met bijzondere krachtplekken en mythische
bergen, waaronder de voor Armeniërs ‘heilige berg’ Ararat: de berg waar
Noah – volgens de verhalen uit het Oude Testament – met zijn ark op
gestrand is na de zondvloed.

DE BEGELEIDERS – Deze reis wordt begeleid door Tineke
Weymiens, Christiaan Steeno, Jan Moeyaert en Kristine Uzunyan.
Christiaan en Tineke hebben hun eigen krachtplek in Nieuwrode,
DragonHill, waar ze samen bijeenkomsten en workshops
organiseren. Beiden hebben veel ervaring in de wereld van het
energetische werk. Samen met Ton van der Kroon organiseren ze
ieder jaar ook een Healing Conferentie in Andalusië in het teken
van Maria Magdalena en het ‘heilige vrouwelijke’. Tineke is
mentor en coach met een eigen praktijk en Christiaan ziet zichzelf
als een stille kracht. www.o-pening.be
 
Jan en Kristine runnen een B&B in Armenië en zijn allebei diep
verbonden met de ziel en de plekken van het land. Kristine is in
Armenië geboren en Jan in België, en samen wonen ze in Yerevan,
de hoofdstad van het land. Kristine en Jan zijn beiden vertrouwd
met energetisch werk. Kristine is beroepsmatig tandarts en
professor aan de medische staatsuniversiteit van Yerevan en Jan
is schrijver en reisorganisator. Jan heeft in zijn leven veel
rondgereisd waarbij hij onderweg ook in contact kwam met de
mystieke tradities van verschillende oude culturen.
www.onderweg.one, www.janmoeyaert.com

DE REIS – Tijdens deze week maken we, vanuit de verbinding met
onszelf en met de groep, contact met Armenië in al zijn facetten
en eindigen we waar we begonnen zijn, in Yerevan, de hoofdstad
aan de voet van de Ararat. Als hoogtepunt van de reis trekken we
rond de equinox (21 september) de bergen in om ons te verbinden
met de stenen van het eeuwenoude Armeense Stonehenge.
De reis verloopt binnen een bepaalde structuur (we bezoeken
eeuwenoude krachtplekken en bezienswaardigheden), maar biedt
vooral ruimte voor wat zich in de groep spontaan aandient. We
reizen intuïtief en volgens de regels van open space (zie
hieronder). Elke dag stemmen we samen af en kijken we wat zich
voordoet in onszelf, in de groep en in het gebied dat we bezoeken.
We maken dus een reis zowel binnen als buiten onszelf.
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PRIJS
De prijs voor de week bedraagt € 990 p.p., all-in op basis van verblijf in een meerpersoonskamer
(eenpersoonskamer mogelijk mits toeslag van € 333  p.p.). Niet inbegrepen zijn: de heen-en terugreis, zakgeld
voor souvenirs of extra drank, je eigen reisverzekering (zelf te regelen).
Wil je aansluitend op de reis een extra week verblijven, dan begeleiden Jan en Kristine je met plezier verder. In
die extra week worden aanvullende bezienswaardigheden en plekken bezocht die in de eerste week niet aan bod
kwamen. Prijs voor deze extra zeven dagen: 990 € p.p. op basis van verblijf in gedeelde kamer
(éénpersoonskamer mogelijk mits toeslag van 333 Euro), alle maaltijden en transport inbegrepen. 
Contacteer Jan voor meer info: info@onderweg.one of jan.moeyaert@live.be
 
PRAKTISCH

We zorgen ervoor dat alles tijdens deze reis voor je geregeld is en dat je je volledig kan focussen op het
moment. Alle overnachtingen en maaltijden zijn inbegrepen in de prijs, alsook alle transport met chauffeur ter
plaatse. Enkel een reisverzekering dien je zelf individueel af te sluiten.
We overnachten zowel in de B&B van Kristine en Jan als in hotels onderweg. De voertaal is Engels (een
beperkte kennis van Engels is voldoende, vertaling Nederlands-Engels waar nodig is mogelijk). Lees zeker de
huisregels voor deze reis (zie hieronder).
We verzamelen met de groep op 18 september om 18u voor een gemeenschappelijk maal en
openingsmoment, en nemen afscheid op 24 september rond 12u, na het ontbijt en een afsluitmoment (tenzij
je een extra week boekt bij Jan en Kristine, zie later). Alle praktische info volgt na inschrijving. We regelen
alle vervoer van en naar de luchthaven alsook ter plaatse. Voor vluchten en praktisch qua vervoer contacteer
ons bij vragen.
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DE DEELNEMERS 
Deze groepsreis is bedoeld voor iedereen die zich geroepen voelt om Armenië te bezoeken, zich kan
vinden in de reisformule en zich engageert om zich emotioneel en energetisch te verdiepen in wat
zich aandient. De uitstappen vragen geen uitzonderlijke fysieke conditie, noch voorkennis. De reis
gaat door in een kleine groep (min 4 en max 12 deelnemers) en verloopt in een sfeer van
samenwerking en vertrouwen. Opgelet: check voor je je vliegtickets boekt bij de organisatoren of er
voldoende inschrijvingen zijn en de reis ook zeker doorgaat.

INSCHRIJVEN
Meld je via mail aan  bij Tineke Weymiens, martine.weymiens@telenet.be, of bij Jan Moeyaert, jan.moeyaert@live.be
Stort ter bevestiging van je deelname een voorschot van € 400  met vermelding ‘H.C. Armenië’ op rekeningnummer
BE60 5230 8080 0570 (Triodos Bank België), op naam van Onderweg – Jan Moeyaert (Bic codeTriodos Bank België
is TRIOBEBB). Indien er géén voorschot betaald is, ben je niet ingeschreven. Het volledige of resterende
deelnamebedrag dient gestort te zijn voor 15 augustus 2019.
 
Boek zelf je vliegticket. Indien gewenst kunnen we je helpen bij het boeken en regelen van vluchten en transfers. 
Annuleringsvoorwaarden: annuleren kan t/m 15 augustus 2019, tot dan krijg je je gestorte voorschot terug. Bij latere
annulering wordt je voorschot niet terugbetaald.
Voor de late beslissers: inschrijven is (indien er nog plaats is) nog mogelijk na 15 augustus 2019, na contact met de
organisatoren en onmiddellijke betaling van het volledige deelnamebedrag.
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DE ‘HUISREGELS’
Alle deelnemers zijn aanwezig vanaf het aangegeven begin van de reis tot het einde. Je kan enkel deelnemen aan de volledige week. De
reis begint met het avondeten en de openingscirkel op de eerste avond (18 september om 18u) en rondt af met een afsluitingsmoment
na het ontbijt op de laatste dag (einde voorzien 24 september om 12u).
Je logeert in een meerpersoonskamer. Geef bij inschrijving duidelijk aan mocht je je kamer graag met een specifiek persoon delen. Je
kan eventueel een enkele kamer boeken: zie voorwaarden bij ‘prijs’.
Heb je bepaalde specifieke beperkingen qua voeding, informeer ons dan bij inschrijving. We bekijken samen waar je zelf voor kan zorgen
en wat ter plekke voorzien kan worden. Zonder melding gaan we ervan uit dat je alles eet.
Gezien de bedoeling van de week kunnen geen kinderen, noch dieren deelnemen.
We staan geen enkele vorm van drugs toe tijdens de week en raden aan om alcohol, koffie en vlees zoveel mogelijk te beperken.
Je neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. We doen uiteraard alles wat in ons vermogen ligt om je verblijf zo aangenaam en veilig
mogelijk te laten verlopen, maar we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen of voor je emotioneel, fysiek of financieel
welzijn.
Zorg voor een goede reisverzekering.
We zijn te gast in een vreemd land, een andere cultuur, en – voor sommigen – een ongebruikelijke godsdienst. Respecteer aub de
plaatselijke gewoontes, regels, kledingvoorschriften en geplogenheden. 

 
DE PRINCIPES VAN OPEN SPACE
Het hoofddoel van onze reizen is persoonlijke groei en heling. We raden aan je hierop voor te bereiden door je de weken voor je vertrek de
volgende vragen te stellen: wat is mijn intentie voor deze reis? Wat wil ik graag bereiken? Wat zijn mijn valkuilen en schaduwkanten? Hoe
kan ik me op deze reis voorbereiden?
We werken volgens de principes van ‘open space’. Dat betekent:
1.  De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen (ook als je het eens moeilijk met hen hebt).
2.  Wat er ook gebeurt, is het juiste om te gebeuren (het reveleert vaak een dieperliggend verhaal).
3.  Het begint wanneer het begint (soms begint je innerlijke reis al lang voor je fysiek vertrekt).
4.  Het eindigt wanneer het eindigt (de invloeden van de reis kunnen nog na thuiskomst in je persoonlijke leven doorspelen).
5.  Volg de wet van de twee voeten (geef tijdens de reis aan waar je oprecht voelt dat je moet zijn).
6.  Verwacht het onverwachte (de beste intenties ten spijt, het onderbewuste en collectieve weet vaak beter dan wijzelf wat aan de orde is).

A rmen i ë  on t dekken  i s  een  v e r r i j k i n g  v oo r  j e  z i e l .  Voe l  j e  v an
ha r t e  we l k om ,  we  k i j k en  e r naa r  u i t  j e  t e  on tmoe t en !

foto by Andranik Keshishyan


