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Zout op mijn huid
Op verhaal komen met meditatie, stilte en intuïtief schrijven
En ik sta hier en ik weet niet
Wat ik zeggen moet
Ik denk teveel
Maar wat ik denk
Is niet genoeg

Wat moet ik met
Dat hart van mij
Het klopt
Het wil eruit
Zand in mijn haren
Zout op mijn huid
Een zee
Vol spelende
Dolfijnen
In mijn buik

Ik blader door een woordenboek
Maar kan niet vinden wat ik zoek
De mooiste woorden zijn
Niet mooi genoeg
Stef Bos 'Dolfijnen'

Eens per jaar kun je met ons op verhaal komen.
Zout is het ingrediËnt van de week. Zout is bij uitstek een
smaakmaker; het reinigt en zuivert en het is bederfwerend.
Ieder mens kent dat gevoel van zout op je huid; het
prikkelt en tintelt, maakt alle gezichtscellen wakker en de
lippen ziltig, fris en open.
Iedere dag kent een thema met een ontdekkingsreis
naar allerlei facetten van jouw levensverhaal.
Je kiest zelf en ieder woord dat jij vindt,
zoekt mee naar de bron van je leven.
We werken met meditaties, stiltewandelingen
en oefeningen met intuïtief schrijven.
Overigens zijn de maaltijden vers en
natuurlijk, vegetarisch en geschikt voor
zoutarm etende mensen

Zelf en Samen
Taal en Beeld
Stilte en Muziek
Lijf en Leden
Hart en Ziel
Gedachten en Gedichten

Dag 1

Zout op mijn huid

Voor opschudding zorgen en je verhaal wakker schudden

Dag 2

Wind door je haren

De bijendans, communicatie via de natuur met de bron die je voedt

Dag 3

Zon in je hart

Focus op warmte, aandacht voor alles waar je hart voor klopt en jij voor leeft

Dag 4

Grond onder je voeten De aarde draagt en verdraagt ons precies zoals we zijn

Dag 5

Zout op mijn huid

Spraakmakende verhalen die naar meer smaken
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Deze week wordt begeleid door Joke Holtrust, liefhebber van levensverhalen
en Harriëtte Modderman, specialist in oorspronkelijk leven.
In onze begeleiding houden we van ieder contact: speels, vrolijk, zacht,
serieus, beweeglijk en humor.

Locatie:: Earnewarre 13
Om op verhaal te komen met als werkthema ‘Zout op je huid’
betaal je € 450,-. Dat is inclusief huur van de locatie, vers en vegetarisch eten,
genoeg warm en koud drinken, werkmaterialen en onze begeleiding.
Je kunt elke dag reizen van en naar huis en je kunt ook kiezen om te
overnachten in één van de verschillende B&B's die de omgeving van Garyp en
Earnewoude rijk is.

Minskenwurk
Harriette Modderman
06-20952877
harriette@minskenwurk.nl
www.centrumvoorverliesenrouw.info

Voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Joke en met Harriëtte
Joke Holtrust

06 44931704
info@levensverhalen.nl
www.levensverhalen.com

HarriËtte Modderman

06 20952877
harriette@minskenwurk.nl

aanmelden kan via opgaveformulier;
https://www.centrumvoorverliesenrouw.infol

