Gespreksgroep

op donderdagavond eens per maand,
opgeven nu mogelijk en aanmelden vooraf noodzakelijk

Je kunt deelnemen wanneer je wilt onderzoeken op welke wijze spiritualiteit in jouw leven een
rol speelt. Uitgangspunt is dat er per avond een deel van een boek centraal staat, waarbij
voorbereiding vooraf een voorwaarde is. Ik zal de avonden begeleiden. De boeken van Reint en
Gabriela Gaastra-Levin over de Goddelijkheid zullen eerst richtinggevend zijn voor de inhoud
van de avonden.

Ontdek zo de mens die je ook bent!

"OVER DE GODDELIJKHEID VAN DE MENS"
- WAAR?
in Lieveren (tussen Assen en Groningen)
- WANNEER IN 2012?
Op de donderdagavond eens per maand. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur met
een korte geleide meditatie en om 22.00 uur wil ik afsluiten. Je kunt je vanaf nu opgeven en ik
start wanneer er weer minimaal vier mensen willen participeren.
- KOSTEN?
7,50 euro per avond
- GESPREKSONDERWERPEN?
- Leven in je HART, hoe doe je dat........ - Onvoorwaardelijke Liefde, een kunst......... Dader, slachtoffer of schepper, hoe verhoud je je tot deze principes........
- Energie, wat doet
dat met je.......
- DEELNAME:
Je kunt deelnemen wanneer je je uitgenodigd voelt om je ook nog op een andere manier
dan lezen je te verbinden met spirituele onderwerpen. Je geeft je op door je aan te melden via
het contactformulier op deze site. Er is nog plaats voor een aantal mensen.
Het is ook mogelijk om op 0640813340 een bericht achter te laten spreek dan a.u.b.
duidelijk naam, adres en telefoonnummer in, ik bel je dan terug.
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Gespreksgroep

Maximaal aantal deelnemers: 7
- GESPREKSLEIDER: Cuny Bosman

Ik heb ervaren dat de energie van het Hart de energie is van waaruit ik mijn leven vorm wil
geven, dit is de weg naar Onvoorwaardelijke Liefde. Ik doe dat in mijn praktijk waar ik
individuele therapie geef; healing, (kind-ouder) coaching en advies omtrent het gerbuik van de
celzouten van Dr.Schüssler. Daarnaast geef ik ook trainingen.

Het is voort mij een uitdaging om met mensen in gesprek te zijn over het thema “de mens als
goddelijk bewustzijn”. Het delen in deze liefdevolle energie is een verrijkend proces voor
iedereen!
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