6 september 2017

(Eigen) Wijsheid van Moeder Aarde
Deel je innerlijke wijsheid
Afgelopen maand is de Leeuwenpoort geopend en op 21 augustus was er een
totale zonsverduistering. Dit was een bijzondere planetaire gebeurtenis waarbij
krachtige energieën vrij kwamen. Het voelt als een energie van veranderingen op
aarde, waarbij de nadruk ligt op nieuwe manieren van leven en waarneming.
De natuur is in verandering, om ons heen en in de gehele wereld. Zelf heb ik
steeds meer de neiging de verbondenheid te zoeken met de natuur. Na mijn
vakantie, waar ik er weer aan herinnerd werd hoe het is om in de natuur te
wandelen en te wonen.
Ook om nog een stap bewuster te worden, van wat de natuur ons te eten geeft.
Zo kwam ik terecht bij de oogst van het land. Hoeveel initiatieven ontspruiten er
wel niet om ons heen? Waar we gelukkig ook de oogst van het land kunnen
kopen. Het gaat er dan toch om de tijd te nemen hiervoor, in plaats van snel
weer een supermarkt in te duiken. Zo kwam ik laatst tijdens een uitstapje weer
spontaan in een klooster- en kruidentuin rondom Venlo terecht.

Met twee sisters ben ik daarna ook al ’n dagje op verkenning geweest en
kwamen we mooie tuinen met ‘interessante’ oogsten tegen. Hierbij kwamen bij
ons ook weer oude herinneringen boven drijven en werden we ons weer bewust
van hoe alles in het leven een cyclus vormt.

Het lijkt ons fijn om op 6 september bijeen te komen en ieders spirituele oogst
van inzichten na de zomer te delen. En om samen een datum af te spreken om
een kleine tour door klooster- en kruidentuinen te maken.

Sisterhood:
Tijdens deze avonden nodigen wij je uit om als vrouw je individuele talenten en
je vrouw-zijn vanuit bezieling te omarmen.
Samen kunnen we als vrouwen meer bereiken. Wij verbinden ons met elkaar
vanuit een proces van persoonlijke ontwikkeling en vanuit verbinding met
vrouwen in je omgeving en in de hele wereld.
Op deze avonden is er ruimte om je verhaal te delen. We creëren een
ontmoetingsplek waar vrouwen anders met elkaar omgaan, door er in verbinding
voor elkaar te Zijn. Deze avonden maken we een ‘heilige cirkel’ en binnen deze
energie inspireren en ondersteunen we elkaar. Door samen op een veilige en
geborgen manier de bijeenkomst te dragen. Dus voel je welkom als dit je
aanspreekt! En neem gerust je dochter, je moeder, je grootmoeder of een
vriendin mee.

Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:

Woensdag 6 september 2017
20.00 uur - 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)
€ 10,- (incl. koffie/thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo

Heb je interesse om te komen, meld je aan via: info@hartetcetera.nl of
06-11261918

