Levensschool
Levenslicht voor een Levensschool gebaseerd op de vijf menselijke waarden: waarheid,
rechtschapenheid, vrede, liefde, en geweldloosheid, is een lang gekoesterde wens en een
aanvulling op de reeds bestaande tempelactiviteiten in de Sri Sai Mandiram in Onderdijk.
Waarom? zul je je mogelijk afvragen.
De Sri Sai Mandiram is sinds begin jaren ‘90 in gebruik als tempel, waar spirituele zoekers
van verschillende achtergronden samenkomen voor innerlijke verdieping. Uit gesprekken
met jongeren en ‘nieuwkomers’ blijkt er behoefte aan meer levensbeschouwelijke
kennis, met de mogelijkheid levensvragen in een veilige omgeving uit te lichten.
Om daarin te voorzien hebben wij een aantal bevlogen gastsprekers vanuit diverse
disciplines bereid gevonden om zich hiervoor belangeloos in te zetten. De sprekers
hebben in essentie en als gouden draad gemeen: bewustwording, open levenshouding en
authenticiteit.
Onze doelgroep: hongerigen…
Op weg naar levensKunst, streven we in workshops naar het speels kennis en
vaardigheden overdragen op tal van vlakken. Een breed scala aan mogelijkheden wordt
ons aangereikt door de specifieke kennis en ervaring van onze gastsprekers.
De afwezigheid van vastomlijnde kaders geeft ruimte aan de spreker en deelnemer om
spontaan, vanuit wat er op dat moment leeft te reageren.
Samenkomst: minimaal twee keer per jaar in de weekenden in verband met school,
studie, werk en afstand, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.
Jullie zijn van harte welkom!
Bas & Carla

Uitnodiging deelname Levensschool op
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017
Zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018 (voorlopig)
Zaterdag aanvang:
10:00
introductie met koffie/ thee
10:30 - 11.15
workshop
11:15 - 12:00
workshop
12:00 - 12:45
workshop
13:00
lunch
…:…

Wandeling…

14:30 - 15:15
15:15
16:00 - 16:45
18:00
‘s Avonds
21:00

workshop
koffie/ thee
workshop
diner
klankspel
einde dag 1

Zondag aanvang:
09:30
zonnegroet - yoga
10:00
Puja uitleg, bhajans zingen/oefenen
11:15
koffie/thee
12:00
interactieve-groepssessie
13:00
lunch
14: 00 - 14:45
workshop
15:00
Afsluiting
Het staat je vrij belangstellenden te introduceren!
Opgave van deelneming is wel noodzakelijk gezien het feit dat gastsprekers tijd
vrijmaken voor de workshops. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden: levensschool@gks-holland.nl
Een eenvoudige vegetarische lunch/diner, met tussendoor koffie en thee zal verzorgd
worden. Meegebrachte etenswaren zullen niet worden geweigerd 😉
Experience is the only teacher we have.
We may talk and reason all our lives,
but we shall not understand a word of truth
until we experience it ourselves.
Swami Vivekananda

Lijst van gastsprekers:
Paul Jaarsma: kunstschilder en levensbeschouwer
www.pauljaarsma.nl p.jaarsma2@telfort.nl
Marjon Bot-Nieuweboer: klassiek homeopaat
www.homeopathie-wervershoof.com
info@homeopathie-wervershoof.com
Antoon Verwer: Master Healer en Sjamaan
www.klanktoon.net klanktoon@live.nl
Claudia Hartendorp: Chi Master en manueel therapeute
www.praktijkch.nl info@praktijkch.nl
Danny van Kessel: muzikant, arrangeur en componist
www.dannyvankessel.nl
dapini@hotmail.com
Trudy Ypma-Turkenburg: tekentherapeute en beeldend coach
www.holos.nu info@holos.nu
Reynold Chandansingh: coach strategische gedragsontwikkeling
www.dewagenmenner.nl reynold@dewagenmenner.nl
Marina Slot: predikante
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

marinaslot@kpnmail.nl

Wim Turkenburg: fysicus, exponent duurzame ontwikkeling
https://en.wikipedia.org/wiki/wim_turkenburg wim_turkenburg@hotmail.com
Mirjam Liefting: overvloeddeskundige
lieftingmirjam@gmail.com
Koen van Velzen: beeldhouwer en ‘wandelende encyclopedie’
www.beeldhouwerijvanvelzen.nl
kvanvelzen@hetnet.nl
Sita van den Nieuwendijk: Reikimaster
www.reiki-alkmaar.nl info@reiki-alkmaar.nl
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