
OVER TRINITEIT 

WWW.TRINITEIT.NET 
0031(06)51877784 
INFO@TRINITEIT.NET 

KLOOSTERWEG 1 
6412 CN 
HEERLEN 

INFORMATIE BROCHURE  

STICHTING TRINITEIT 
21 December 2012 zal over anderhalf plaatsvinden. Veel 

onzin wordt er gesproken over deze speciale happening; 

waar allerlei apocalyptische doemscenrario’s in beschre-

ven worden. Om het kaf van het koren te scheiden is 

besloten de stichting Triniteit op te richten. Een stichting 

die bestaat om jou te helpen een juiste keuze te maken; 

tussen alle wirwar van informatie omtrent 2012. Wij doen 

samen met je het spirituele onderzoek naar de collectieve 

waarheid, zodat je deze kunt gebruiken voor je uiteinde- 

lijke afweging omtrent deze mooie gebeurtenis.  

Wij van de stichting Triniteit geloven in een mooie en 

goede afloop, waarin iedereen zijn bijdrage zal hebben. 

Wat is jouw roeping? Waarvoor ben jij hier naar de aarde 

gekomen? Waar sta en ga jij naartoe als de wereld zou 

worden stopgezet om te worden beoordeeld? Kies je voor 

vernieuwing en de 5de dimensie en voorzetting van het 

leven op aarde? 

De stichting Triniteit is anders en laat jou niet aan je lot 

over. Wij bestaan om jou van dienst te zijn. Door hot 

items onder de loep te nemen en deze samen met jou te 

bespreken, doen wij datgene waar wij mensen allen op 

zoek naar zijn; namelijk oprechte duidelijkheid en geen 

zelfzuchtige bangmakerij of geldklopperij.  

Limburg en Oost Brabant is waar de stichting actief zal 

zijn; echter Heerlen is uitgekozen als startcentrum van 

waaruit wij zullen gaan opereren. Dus als de stichting 

Triniteit je binnenkort benaderd dan weet je wie we zijn 

en wat we voor je kunnen betekenen. En mocht je je 

geroepen voelen dan ben je van harte welkom om van 

Heerlen een spiritueel centrum te maken; jij kunt immers 

het verschil maken .  

Libardo Antonio Schefer (initiatiefnemer) 

27 AUGUSTUS 2011 OPENEN 

WIJ ONZE DEUREN VOOR HET 

GROTE PUBLIEK. CHECK 

WWW.TRINITEIT.NET VOOR 

MEER INFO EN UPDATES. 

LIBARDO ANTONIO SCHEFER 



Juni 2011 zullen wij ons kantoor openen op de 

Kloosterweg 1 te Heerlen. Vanuit het voormalige 

CBS gebouw zal de stichting aan de slag gaan om 

de ENLIGHTMENT MOVEMENT HEERLEN 2011 

verder vorm te geven en research te doen naar 2012. 

De wens van de stichting is om vooral in de begin-

fase indigokinderen te zoeken en bij elkaar te bren-

gen voor THE AWAKENING. De indigokinderen 

waar we voornamelijk op zoek naar zijn; zijn zij die 

geboren zijn van 1968-1978; de tweede generatie en 

de derde generatie die geboren zijn van 1978-1988.  

Om dit doel te verwezelijken zal de stichting op 27 

augustus 2011 een festival organiseren ter ere van 

het lanceren van de ENLIGHTMENT MOVEMENT 

HEERLEN 2011 en haar spirituele leraren.  

Op het festival zal onder andere de band Mikki Mo 

spelen en DJ Komophey muziek draaien in de stijl 

van de AIR FRENCH BAND en DAFT PUNK. .  

Verder zal op het festival Dr. Ir. Coen Vermeeren 

een lezing geven over zijn studie naar het Urantia 

Boek en zal er een lezing worden gegeven over de 

mayakalender en de indigokinderen. Voor meer 

info en recente updates zie: www.triniteit.net 

Wij heten u allen dan ook van harte welkom…  

DE STICHTING TRINITEIT EN HET URANTIA BOEK... 

 ENLIGHTMENT 

MOVEMENT 

HEERLEN 2011 

 

HET URANTIA BOEK 

Het Urantia Boek, voor het eerst gepubliceerd in 

1955 door de Urantia Foundation, beweert te zijn 

gepresenteerd door hemelse wezens als een spe-

ciale openbaring voor onze planeet; Urantia. 

De geschriften in Het Urantia Boek informeren ons 

over de schepping, geschiedenis en bestemming 

van de mens en onze relatie met God de Vader. Zij 

geven ons een unieke en boeiende omschrijving 

van het leven en onderricht van Jezus. Zij brengen 

ons nieuwe inzichten van tijd en eeuwigheid aan de 

geestelijkheid van de mens en geven ons nieuwe 

details over de avonturen van onze opklimming in 

een vriendelijk en zorgvuldig bestuurd universum. 

Het Urantia Boek biedt ons een duidelijke en kern-

achtige integratie van wetenschap, filosofie en re-

ligie. Diegenen die het boek lezen en bestuderen, 

geloven dat Het Urantia Boek de capaciteit heeft 

om wereldwijd een significante bijdrage te leveren 

aan het religieuze en filosofische denken van de 

mensheid. 

Het Urantia Boek is niet een "religie" in zichzelf. 

Het bouwt op de religieuze nalatenschap van het 

verleden en het heden, aanmoedigend tot een per-

soonlijk en levend geloof. 

Lezers over de hele wereld hebben ons verteld dat 

het lezen van Het Urantia Boek hun diep heeft 

geraakt en vaak ook hun leven heeft veranderd. 

AANSCHAFFEN VAN HET URANTIA BOEK 

Het Urantia Boek kan rechtstreeks besteld worden bij 

FRONTIER BOOKSHOP in Amsterdam, of bij elke 

andere boekhandel  in Nederland en Vlaanderen. De 

door de Urantia Foundation in Chicago als uitgever 

vastgestelde prijs voor het Urantia Boek is 29,95 euro 

per stuk. Elke boekhandel in Nederland dient zich aan 

deze vaste boekenprijs te houden. 

Als uw plaatselijke boekwinkel het Urantia Boek niet 

op voorraad heeft; kunt u het altijd gratis online lezen 

via www.urantia.org of het bestellen bij uw 

plaatselijke boekhandel met de volgende gegevens : 

 

 

 

Titel: HET URANTIA BOEK 

Uitgever: Urantia Foundation, Chicago, USA 

ISBN: 

90-9011151-4 

Eerste druk, 1997,  

2097 (+ LXVI) pagina's 

Bestellen via internet-boekhandels 

Het Urantia Boek is ook prima te bestellen via de reguliere 

internet-boekhandels. Twee voorbeelden hiervan zijn: 


