
ALGEMENE INFO
METAAL KATHEDRAAL
Metaal Kathedraal is sinds 2010 een
onafhankelijk onderzoeks- en welzijns centrum
voor bewustzijnsbloei. Opgezet door kunstenaars
van en voor de komende generaties. In 13 jaar
tijd is er een actieve nationale en internationale
leergemeenschap geformeerd vanuit de
toegepaste wetenschap in het creërend en
zelfherstellend vermogen. Het leven is ons
gegeven. Als mens zijn we een energiesysteem
met bewustzijn. Vanuit de 8 deelgebieden van
Metaal Kathedraal, in het hart van Nederland,
genereren we handvatten om leven in al haar
aspecten in haar kracht te zetten.

Doe je mee?

MISSIE: Als de kinderen zijn, kunnen wij weer (heel) worden.

VISIE: Metaal Kathedraal is als leergemeenschap met een diep vertrouwen in het zelfherstellend en
creërend vermogen een krachtplaats waar sinds 2010 kinderen en kunstenaars met open vizier oude
en nieuwe kennis herinneren om breed overdraagbaar curriculum te ontwikkelen ter bevordering van
ieders heelheid en autonomie. Dit is de plek waar we vanuit onze binnenwereld, als deel van het
totale zelf en wezenlijke creatie in verbinding met de oneindigheid, bouwen aan een wereld waarin
alles en iedereen tot bloei kan en mag komen.

WAT?
Binnen de Lichtschool ontdekken we, met kinderen in de lead, onze eigen elektromagnetische aard(e)
vanuit 6 living labs gericht op bewustzijn, water, voeding, natuurlijke energie, biomimicry en
frequenties en ontwikkelen we in samenwerking met experts en kunstenaars curriculum, doe het zelf
handleidingen en toolkits in de vorm van trainingen, lezingen, bijeenkomsten en rondleidingen
waarmee alles en iedereen tot bloei kan en mag komen.

Van binnen naar buiten creëren we handvatten die gericht zijn op:
● het stimuleren van ieders authenticiteit, eigen intuïtie en autonomie
● de terugkeer van zorg voor jezelf en elkaar (weer een tribe leren zijn)
● het laten floreren van ons diepe weten



HOE?
DE WERELD EN DE LEERGEMEENSCHAP
Metaal Kathedraal is voor ons het hart van waaruit we ons verbinden en van waaruit
we uitwisselen met andere initiatieven over de wereld die net als wij dienstbaar zijn
aan het herstel van ons collectieve creërende en zelfherstellende vermogen in de
praktijk. Zo creëren we met elkaar een netwerk van ontwikkel- en inspiratie plekken
voor de kinderen om hun opgedane kennis in de levenskunst te verdiepen en
optimaal eigen te maken.

WERKING IN DE PRAKTIJK:
We ervaren Metaal Kathedraal als krachtplek. Wat nodig is, presenteert zich en is
ondersteunend in het manifesteren van een wereld waarin alles en iedereen tot bloei
kan en mag komen. De mix van een brede leergemeenschap, welzijn- en
bewustzijnscentrum en mogelijkheid tot het hosten van workshops en lezingen zorgt
ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en we met elkaar een vitale wereld
genereren en te manifesteren.

KLOPPEND HART:
Van binnenuit: De kinderen zijn het kloppend hart. Zij zijn bepalend in de
ontdekkingstochten die we faciliteren voor alle leeftijden. In samenwerking met de
kinderen realiseren we praktijkgericht onderzoek naar het eigen maken van de
wereld van energie, frequenties, bewustzijn, water, biomimicry, schimmels en
voedsel binnen onze 6 living labs en vanuit de 8 deelgebieden.

Zij zijn hun eigen motor welke we actief begeleiden en ondersteunen vanuit hun
behoefte en verwondering. Zo onderzoeken en ontwikkelen we vanuit de praktijk
handvatten voor een vitaal bewustzijn en welzijn die beschikbaar worden gemaakt
voor welwillende en autonome medemens, scholen, bedrijven, organisaties.

Aan de ‘achterkant’ wordt het ontwikkelde curriculum continue vastgelegd in
samenwerking met ons geweldige team, om dit werk vervolgens breed
overdraagbaar te maken in de vorm van trainingen, lezingen, workshops, toolkits en
DIY pakketten.

WAAR:
Het domein van de kinderen is het landgoed (plus verbonden locaties). Op het
landgoed staan alle labs en ervaarbare (kunst) opstellingen. Het pand de Kathedraal
is de plek waar deelgenoten deelnemen om het ontwikkelde curriculum eigen te
maken, DIY trajecten te volgen, zalen te huren en levenskunstenaars te
ondersteunen in het bevorderen van een ieders zelfherstellend vermogen. Er is een
landgoed, voedselbos, sauna, gevitaliseerd water, een Plasma en Rife tafel naast
een gevulde natuurapotheek.



ALS VERMOGEND MEDEMENS BIJDRAGEN? VOOR EEN TOEKOMST
MET TOEKOMST VOOR DE KOMENDE GENERATIE:

- 8 Aandelen vastgoed van 250.000 nog beschikbaar
- Doneren? Ondersteun jaarlijks ons team voor R&D voor realisatie van curriculum
- Externe locaties aankopen: Beschikbaar maken van natuurgebieden en landgoederen in

samenwerking met de leergemeenschap voor een vitale leefomgeving en wereld.

Maatschappelijke meerwaarde voor de komende generatie gegarandeerd!

ALS MEDEMENS MEEGROEIEN EN BIJDRAGEN?
- Lichtmaatschap: Wordt deelgenoot! Actief toegang tot alle info en producten.
- Boek een rondleiding WaterArchief. max 12 personen.
- Entreekaartje: DIY rondleiding Metaal Kathedraal & Bibliotheek
- Boek een welzijns sessie Rife, Plasma, Sessie vitaal water Sauna

ONTMOET ONS TEAM:
Ons diepe weten stimuleren en ontwikkelen doen we in samenwerking met:

Iris Huizing - bewustzijnstrainer; begeleider in het onderzoek naar zien zonder ogen
https://www.deanderekrant.nl/nieuws/de-herontdekking-van-onze-wonderlijke-menselijke-vermogens-2022-06-19

Natascha van den Ban - Energetisch beheer en landschapsarchitect www.nataschavandenban.nl

Peter Tonen - levenskunstenaar, en aanjager van het zelfherstellend vermogen

Dana Schaferova: NeuroChangeSolution consultant and HeartMath coach, www.mindsetsolutions.nl
Marjolein Baars - theatermaker en Waterlab www.tinyhero.nl

Daan Timmers - verwilderaar, wildpluk en bushcraft en TRE expert www.verwildernis.nl

Eunice Triemstra - Uitvinder, maker, ontdekker met achtergrond in natuurkunde, wiskunde,

bioresonantie & levenskunstenaar begeleider.

Maureen Baas - Kunstenaar, toekomstkijker en initiatiefnemer en Hemelbewaarder Metaal Kathedraal

www.metaalkathedraal.nl/ Voedselbosrijnvliet.nl, Waterbiennale.nl
Jeroen van der Sluis - It,  Ondernemerschap,  Akoestisch geluid & Didgeridoo- www.didgejerome.com
Wim Buisman - Bouwer, technieker, sleutelaar, uitvinder en mogelijkmaker.

Claudia jansen - onderwijsontwikkelaar en waterkenner. www. claudiajansen.nl

Abel Tattje- uitvinder, wonderdoener, funjer, aalmoezenier en directeur Metaal Kathedraal

Anja vdf Cassé - klank, beweging, heler, bioresonantie en bloedonderzoek www.voetreflexleusden.nl

Peter J. Gouw - klank expert www.ohmpunctuur.nl
Mark Kruisselbrink - Juridisch Fiscaal: ConActive | Activates strengths and capabilities
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MEEWERKENDE PARTNERS:

Blue Earth Innovation- water - Frank & Lilli, blueearthinnovations.com
Patric Booi - Bewegingsexpert, wondermaker, zeiler, bouwer en levensgenieter - www.yogalab.nl
Dan Winter - wetenschapper en maker ; www.thehighersidechats.com
Patric Botte - uitvinder en collega Dan Winter
Jordi en Tania Lambers  - Spain, www.es.veovisionextraocular.com
Rianne Makkink- waterbiennale en buitenschool bouwer, architect en ontwerper
smb-waterschool.nl/en/home
Marjanne Laeven, Faro health center - www.farohealthcenter.nl
Djai Heijn - www.schooloffrequency.com
Raymond Thomas  NZ , www.midbrain-activation.com
Rolf Nuyts & Oscar- Okino/ Gateway; www.focus34.com
Agnes Meijs, deelgenoot van Verwildernis en initiatiefnemer www.natuurlijkheden.nl/agnes-meijs
Jesse Blauwhuis - klank en klankschalen maken , www.andromedagongs.com
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