Training Natuurwezens en Sjamanen
Spirits

Wasbeer vertelt: “We leven in een tijd dat
de mens niet meer wordt geleerd om voor
hun kleintjes te zorgen”

Marjan Tabak is een verzamelaar van
informatie uit verschillende werelden die
zij vormt tot één database. De
gebundelde informatie past ze toe in de
wereld van kinderen- jongeren- oudersvolwassenen - het onderwijs en
bedrijfsleven.

Mol vertelt: “Als je zien uitzet, komt het
voelen vanzelf te voorschijn. Dan pas
wordt zichtbaar wie iemand is “

"De mens laaft zich aan één bron en
denkt de wijsheid in pacht te hebben door
specialisatie. In feite is ze beperkt. Alle
bronnen komen voort uit één Bron. Deze

Ze doet dit met 'Beide benen op de
grond', nuchter, helder, humoristisch,
doeltreffend. In haar trainingen en
coaching windt ze er geen doekjes om.
Hier 'mag' je van houden of niet, dit is
hoe ze is.

Bron wordt gevoedt door het water uit

Kinderen hebben altijd een streepje voor.

tesamen komen."

Marjan: "Je hoeft maar twee
vaardigheden te leren dit leven: Moedig
en Dapper zijn, let's go!"

Aap vertelt: De mens heeft als motto:
‘More is better’ Ik spiegel nu menselijk
tevreden zijn.

Training Natuurwezens en
Sjamanen Spirits

Heb je zin om te gaan werken in deze
training, neem dan contact met mij op:
Telefoon: 06-55135776
E-mail: info@beidebenenopdegrond.nl
Web: www.beidebenenopdegrond.nl

moeder aarde ( grondwater) en de Vader
( Hemelwater).
Voed je met alle bronnen en alles zal

8e dag Krachtplaatsen bouwen

1e dag Introductie -

4e dag Boodschappen Sjamanen Spirits
en de Natuurwezens

Introductie programma

Leren informatie verzamelen van de
Sjamanen Spirits

Leren informatie verzamelen vanuit de
natuur en de Natuurwezens

Questwandeling met spiegeling

Het transformatieproces bezien vanuit de
Natuurwezens
Buitenprogramma

dag Informatie verzamelen

Jouw rol als ‘informatieverzamelaar’
Je ego en beschadigingen vertellen
Verbinding tussen je hoofd- hart-ziel
Buitenprogramma

3e

dag 3 Aarden - Beschermen Communicatie
Leren afstemmen op de informatiestroom
van de Natuurwezens
Leren voelen -zien- weten- ervaren van
de vier elementen en de Natuurwezens
Aardingsmethoden voor jezelf en om toe
te passen
Buitenactiviteit

9e dag Een vrije dag
De Sjamanen Spirits en de Natuurwezens
bepalen het programma. Daarnaast is er
alle ruimte voor jouw vragen.

5e dag Boom en planten spirits
Informatie uitwisselen met boom en
planten

2e

Je leert een krachtplaats bouwen met de
Natuurwezens en de Sjamanen Spirits

Leren ‘kijken’ naar boom, de omgeving
Buitenactiviteit
Leren afschermen van spirit/plantenziel

10e en 11e dag Eén met en in de
Natuur
Twee dagen en één nacht ben je buiten
met jezelf en alle Natuurwezens en
Sjamanen Spirits. Dit is de afronding van
je training. Er zullen diverse opdrachten
zijn voor jou alleen en met de groep.

Inzicht in de seizoenen- groeicyclus
6e dag Krachtdieren
De Krachtdieren leren jou een adviesplan
maken voor jezelf
Informatie verzamelen van de
Krachtdieren

7e dag Vier elementen
Water – Lucht- Vuur - Aarde
Elk element wordt toegelicht en met elk
bijbehorend Elementwezen wordt contact
gemaakt
Je leert werken met de elementen

De Natuurwezens en de Sjamanen Spirits
zullen jou begeleiden deze dagen en
nacht.

