OEROUDE HEALING VOOR
DE HUIDIGE MENS

SJAMANISTISCHE
ERVARINGENDAG

Weekend vrijdag 28 oktober, zaterdag
29 en zondag 30 oktober

Zaterdag 12 november

Het eerste deel van het drieluik is een
weekend besteed aan de mogelijkheid
om een privè healing te ervaren op
afspraak.

Deze dag is een mogelijkheid om jouw
innerlijke uitzicht uit te breiden voorbij
de alledaagse perceptie. Je ontdekt dat
sjamanisme de oudste psychologie is ...
en een tijdloze psychologie.

Het is de oeroudste manier van healing
van de mensheid en toch zeer effectief
ook in deze huidige wereld omdat het
tijdloos is.
Het is een event waarin de shaman,
totaal afgestemd op jouw specifieke
situatie, eventuele blokkades,
beïnvloeding van negatief werkende
energieën en onverwerkte situaties
transfomeert. Om genezing en welzijn te
bevorderen.
Een authentiek sjamanistische healing is
gericht om disharmonie van het leven
concreet te verhelpen. Daarom is de
uitwerking voelbaar en tastbaar.
Wat de reden ook is dat je komt, je kunt
vertrouwen dat vanuit deze ervaring een
natuurlijk krachtig impuls ontstaat die
gaat uitwerken op de manier die je nodig
hebt.

Je leert een andere manier van
waarnemen. Door middel van oeroude
universele inzichten en technieken leer
je op een specifieke manier toegang te
krijgen tot jouw innerlijke onbewuste
beleving en om in jezelf te kijken. In een
gemoedstoestand waarin je actief
droomt, leer je contact te krijgen met
krachten en energieën die voor jou in
een unieke beeldentaal betekenis
krijgen.
Zo kan je jouw gevoelens ontdekken,
tranformeren en communiceren met
jezelf en de anderen op een geheel
ander niveau.
Op deze manier zal je bronnen van
kracht en inspiratie ontdekken, die jou
zullen bijstaan in situaties in het leven.

DE DROOMREIS
Januari 15-20 januari

De droomreis is een groepsreis naar
Sardinië, het land van de MOEDER
GODIN, en het geboorte-eiland van de
shaman die de drie events begeleidt.
Het is een reis gericht om de subtiele
magische en spirituele dimensie van het
eiland te exploreren en te ervaren door
gerichte meditaties, contemplaties en
rituelen op krachtplekken die als
portalen zijn. Door diep contact met de
natuur en deelname aan lokale welzijn,
feestrituelen die stammen uit de tijd van
het ontstaan van het sjamanisme.
Het is een periode waarin in het eiland
de nachten worden verlicht door vuren
en mensen die dansen, om een antieke
ononderbroken traditie voort te zetten
van vruchtbaarheidsrituelen voor het
welzijn van de gemeenschap.
Tijdens de donkerte (in de periode van
de winter) en stase van de winter wordt
op deze manier de vruchtbaarheid van
de lente aangeroepen ... gezamenlijk
met het vieren ter ere van de heremiet
Antonious, een mysticus uit Egypte.

DE SHAMAN

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het drieluik wordt begeleid door Anna
Montis, sjamaan, native van Sardinië. Zij
heeft de sjamanistische gave van haar
voorouders geërfd, die verder werd
ontwikkeld in een spirituele context na de
ontmoeting met de spirituele gids
Yoginâm.

Aglaia van Oord is de medebegeleider en
assistent van Anna Montis tijdens dit
drieluik, waar ook los aan deelgenomen
kan worden.

Zij praktiseert sjamanisme voor welzijn
van anderen sinds 1995 door healings,
lessen, workshops, meditaties, reizen met
groepen naar haar geboorte-eiland,
overgangsriten (b.v. bij geboorte, bij dood
etc.), zuiveren van huizen of objecten van
negatief werkende energieën voor het
herstellen van harmonie.

Aglaia van Oord
06-46443763

Voor vragen en of boekingen, neem
contact op met:

WELZIJN DRIELUIK
Drie verschillende onvergetelijke eventservaringen, begeleid door een ervaren
shaman.

