
Leergang “Het Ware Medicijn in je (Zelf)” – Het pad van schoonheid gaan …

Waar : Marthe Prenten
Sabbestraat 3
3770 Valmeer (Riemst)
Gsm 0474/52.86.93

Wanneer : Bij 6 aanmeldingen gaan we van start op 12 september 2019 met een
nieuwe groep.

De leergang zal 1 x per maand plaatsvinden.

Lieve mensen,

We nodigen jullie uit om samen het ware
medicijn in onszelf te ontdekken.
Deze cursus heeft als doel je terug te
verbinden met dit prachtige “Medicijn”, zo
in ieder van ons en in alles van de
schepping aanwezig. We streven hierbij
naar innerlijke vrede, harmonie en eenheid
met alles van de schepping.

We gaan werken aan genezing en herstel,
het terug (her)ontdekken van je ware
identiteit, waarbij de “helende kracht van

het Medicijnwiel” ons zal begeleiden als een kompas door het landschap van ons
leven om het Pad van Schoonheid te gaan. Dit vraagt diepgang en bewustwording
van wie je bent, wat je doet en waarom je doet zoals je doet. Het vraagt moed en
doorzettingsvermogen om jezelf onder ogen te zien. Centraal staat hierbij dan ook de
bewustwording van je mogelijkheden en je onmogelijkheden.

In onze gejaagde en moderne maatschappij die meer en meer beweegt op macht en
moeten, verliezen we steeds meer de kracht om simpelweg naar waarheid te mogen
zijn. Welke voorbeelden schenken we van hieruit aan onze kinderen en het
zorgdragen van Moeder Aarde? Hoe verbinden we ons nog?

Worden niet in stilte de tranen van Moeder Aarde als een hulpkreet in vele onder
ons meegedragen? Laten we ons verbinden met de kracht in onszelf en met de
hartslag van Moeder Aarde. We zijn een deel van de Natuur en de Natuur is een
deel van ons. Wat we de Natuur aandoen, doen we onszelf aan.

Macht en kracht zijn twee kanten van één medaille. Als je de kracht in jezelf kan
voeden, zal je ontdekken dat macht een functie van de wil is en kracht een
combinatie van liefde en wil. Tijdens deze leergang gaan we contact maken met
kracht, en hoe we van een klacht een kracht maken.

Samen gaan we aan onszelf werken met “de helende kracht van het Medicijnwiel”,
oefeningen, rituelen, verhalen, symbolen, dromen, etc.

Het wordt een prachtige ontdekkingstocht naar het thuiskomen in jezelf.
Van harte welkom!


