ENGELAND APRIL 2018
De energie van Engeland: de kracht van verbinding in het komen tot creatie!
De energie voelen en ervaren van plekken als Stonehenge is een heel bijzondere ervaring. Engeland is
één groot museum vol energie en wijsheid. Megalithische bouwwerken zijn gebouwd op
energieplekken waar een hoog energieniveau is. Meestal een kruispunt van meerdere ley lijnen, zoals
de Michael en de Mary lijn, die door Zuid-Engeland lopen. Men had een bewust doel om bouwwerken
als Stonehenge en Avebury te bouwen en deden daar soms 600 jaar over. Tijdens deze week gaan we
contact maken met de essentie van de verschillende bouwwerken. De verbluffend mooie energie en
wijsheid die er in verscholen ligt, is voor iedereen voelbaar en grijpbaar!
Elke energieplek die we bezoeken heeft zijn eigen verhaal en wijsheid. We gaan naar plekken die ons
iets vertellen over het thema ‘Verbinding en het komen tot creatie‘. We bezoeken Stonehenge,
Avebury, Glastonbury en nog een aantal andere energieplekken in Zuid-Engeland. Op de flow van de
energie, pakken we dit thema als het ware uit, stapje voor stapje. Hoe is dat om je verbonden te
voelen, met jezelf, een ander, jouw eigen partner? Hoe blijf je dan bij jezelf èn draag je bij. Hoe kom je
in verbinding tot creatie en ontstaat er 1+1=3? De geboorte van iets nieuws, iets dat er eerder nog niet
was. De plekken die we bezoeken laten ons dit allemaal zien, creëren healing en vullen je notitieboekje
met heel veel inzichten!
Je komt met eigen vervoer naar Glastonbury in Engeland. We verblijven in huisjes voor drie personen,
waar je zelf kunt koken. Tijdens de voorbereidende les kun je afspraken maken om samen te reizen.
Datum: 28 april – 5 mei 2018.
Kosten: € 270,- voor organisatie en overnachting. Dit is exclusief reiskosten, reis- en
annuleringsverzekering, maaltijden en kosten voor entrees à € 55,-.
Lesgeld: € 210,- voor particulieren en € 245,- ex btw voor ZZP-ers en bedrijven.
Inschrijven: Geef je dan op via s-sent door middel van een ondertekend inschrijfformulier.
Contact met S-Sent: www.s-sent.nl of 06-55100055 of a.reinders@s-sent.nl

PLEKKEN DIE WE BEZOEKEN
Tijdens deze week wisselen we het bezoeken van de verschillende energieplekken af met les op locatie, of bij
ons verblijf. De lessen gaan over het thema van de plek die we die dag bezoeken en geven je de mogelijkheid
de inzichten die aangereikt worden door die energieplekken, een bedding te geven.
Dag 1: Je reist zelfstandig of samen naar Engeland.
Dag 2: Deze eerste lesdag leggen we de basis van deze week en bezoeken we de Tor in Glastonbury, een van
de plekken die ligt op de kruising van de Michael en Mary Ley line.
Dag 3: We gaan de krachtige energie van Stonehenge ervaren en bezoeken Woodhenge en Durrington Walls.
We onderzoeken de manier van samenleven en samenwerking en hoe men tot nieuwe ideeën kwam.
Dag 4: Na de intensieve dag van Stonehenge gaan we de helende werking van Chalice Well opzoeken. We gaan
naar de well zelf met haar vrouwelijke energie en weten over verbinding, we onderzoeken de vrouwelijke en
mannelijke energie in Arthurs Court en laven ons in de energie van de tuinen, de bloemen en de bomen.
Dag 5: We bezoeken Avebury, de grootste steencirkel in Engeland. Via de ‚slang‘ lopen we naar de Sanctuary
en een heel bijzondere Long Barrow. We ontvouwen stap voor stap een schat aan informatie over verbinding,
samen zijn, liefde en in verbinding zijn met aarde, kosmos en de bron van alles.
Dag 6: We gaan naar de Mariakapel in The Abbey (Glastonbury), met haar vredige energie van overgave.
Dag 7: We ronden de week af bij Stanton Drew, een unieke steencirkel met veel healing en essentie over leven.
Dag 8: Je reist weer zelfstandig of samen terug naar Nederland.

