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Aarde,
Aarde, Water,
Water, Lucht & Vuur
Spiegel je aan de natuur en speel met haar krachten
Wil je het leven leven, waar je van droomt? Reizende Aarde School leert je te
luisteren naar de taal en de tekens in de natuur, die jou de weg wijzen. We
spelen met haar krachten om meer in balans te zijn met de wereld om ons heen.
Je kunt je eigen aard en natuur leren kennen, erkennen en daarnaar leven!

Doe mee aan deze jaarcyclus.
Waarbij wij gezamenlijk een leeromgeving creëren waar jij je eigen wensen,
vragen en initiatieven in kunt brengen. Je zult begeleid worden door ervaren
mensen, die al langer werken met de principes van aarde educatie, het spiegelen
aan de natuur en de dialoog met de natuur.
Deze jaarcyclus wordt door de Reizende Aarde School op meerdere plaatsen in
Nederland regionaal aangeboden, zie ook www.reizendeaardeschool.nl
Begeleiding
Gerwine Wuring (1956) Praktijk
voor Mens&Natuur, ecologe en
druïde en initiatiefneemster van
Reizende Aarde School.
En Edmee Schepens, Praktijk voor
Levensvreugde en eigenaresse van
de unieke ‘natuur-huiskamer’
Liefhebberij de Hooiberg
www.liefhebberijdehooiberg.nl

Data * :
zaterdag 19 maart, 25 juni, 17 september en 17 december 2011 van 10 – 17 uur.
Deze zaterdagen vallen qua data rond de zonfeesten van de Keltische kalender.
Daarmee stappen we in een traditie waar veel kracht vanuit gaat
Als lid van Reizende Aarde School kun je daarnaast nog 2 verdiepingsdagen
volgen op 7&8 mei en 29&30 oktober, die deze jaarcyclus kompleet maken.
Locaties:
ocatie
Liefhebberij de Hooiberg, Kerkelaan 40 Katlijk bij Heerenveen
Prijs:
Kosten 50 € per dag voor leden van Reizende Aarde School en 60 € voor niet
leden. En we nemen allen iets mee van eten en drinken om te delen
Wie intekent voor een heel jaar krijgt het boek ‘De kracht van Water Aarde
Lucht en Vuur’ gratis. Dit boek zullen we bij de jaarcyclus gebruiken.
Nb . Er is een annuleringsregeling van toepassing
Informatie en Opgave:
bij Gerwine Wuring (0582883216)
www.aerda.nl info@aerda.nl

* Je kunt gedurende het hele jaar
door instappen en meedoen

