JE LICHT BUNDELEN

Een programma om jouw plek in te nemen in de transformatie van wereld

Je hebt al verschillende opleidingen gedaan en jouw innerlijke kwaliteit leren kennen. Het is een
grote wens van je, maar in de praktijk ook best lastig, om jouw kwaliteiten in de wereld te zetten.
Om in je kracht te zijn en te blijven, jouw plek in te nemen. Misschien ga je mee in de ‘waan van de
dag’, of doe je veel verschillende dingen, maar heb je geen focus, of weet je niet hoe je jouw
kwaliteit in een ‘gewone’ baan tot haar recht kan laten komen. Je weet dat je nog meer kan zijn wie
je wezenlijk bent. Je weet dat je een rol hebt in de transformatie van de wereld, van de mensheid.
Hoe klein of hoe groot jouw rol ook is. Je bent daar nieuwsgierig naar. Hoe verandert de mensheid
door de jaren heen en wat is er nu nodig? Wat doen wij hier eigenlijk op deze aardbol?
In dit programma voor en door mensen die zich bewust (durven) zijn van wie ze in wezen zijn, van
hun authentieke licht, gaan we ons licht bundelen. Het schijnt dan verder, waardoor er vanzelf nog
meer ‘in zicht’ komt. Zo kan je gemakkelijker de regie nemen over jouw energie en richting geven
aan je leven. Nog verder onderzoeken en helder maken wat authentiek is aan jezelf. Merken wat
het effect is van deze energie op de ander en op de wereld, weten wanneer je in je kracht bent en
wanneer niet. Je wordt je meer bewust van je potentieel, jouw vermogen tot verwezenlijken, en
ontdekt wat er geboren en gemanifesteerd wil worden in de komende tijd. Zo kan je bijdragen aan
de ontwikkeling van de wereld, door ten volle te leven, met vertrouwen en overgave.
Het programma is een mix van energie stromen, intervisie en modules rondom verschillende
thema’s over de transformatie van jezelf, de aarde en de mensheid. Verderop staat de kern van de
modules beschreven. Annelita en Hanke verzorgen het programma, met medewerking van een
aantal andere mensen. Met dit programma heb je ruim een jaar lang elke twee weken de
gelegenheid om bij jezelf te komen en vorm te geven aan jouw plek in wereld.
Programmamakers: Annelita Reinders en Hanke Bootsma
Aantal deelnemers: maximaal 8.
Investering: voor particulieren € 2.090,-, voor ZZP-ers en bedrijven € 2.555,-. Het is mogelijk om
per maand te betalen. Voor verblijf in Engeland rond € 450,-, exclusief eten en voor L’Huy Préau
rond € 550,-, inclusief heerlijke vegetarische maaltijden. Daar komt het samen reizen nog bij.
Informatie en aanmelden: www.s-sent.nl en www.tvaltjetoe.nl of bellen met Annelita of Hanke.

OPZET
1 OP 1
INTERVISIE
MODULES
Eén op één met Annelita of Hanke
o Om je een goed beeld te geven wat dit programma voor jou kan betekenen, krijg je voor de start een
reading. In deze reading kijken we naar wat voor jou belangrijk is in het programma en wat je doelen
daarin zijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden, dus je kan zo gemakkelijk verkennen of dit programma
bij je past.
o Ter ondersteuning van het proces krijg je gedurende het hele programma vier individuele coaching
afspraken.
Intervisie met de groep:
o De mensen in de groep, ook Annelita en Hanke, kan je beschouwen als collega’s. Samen werk je aan het
ontwikkelen van jezelf, het innemen van jouw plek en hoe jij op jouw manier bijdraagt aan de
transformatie van de wereld.
o Door de regelmaat van de bijeenkomsten blijf je op stroom, kom je steeds opnieuw bij jezelf en in je
energie. Zo kan je je eigen projecten gronden en kom je gemakkelijker in contact met de essentie en de
volgende stappen.
Modules rondom thema’s en het bezoeken van energieplekken
o Tijdens het hele programma onderzoeken we samen verschillende thema’s, die hieronder uitgewerkt
staan.
o We bezoeken verschillende energieplekken voor verder inzicht over de thema’s van het programma.

LOCATIE EN DATA
Programma: één keer in de vier weken intervisie op donderdagavond en één keer in de vier weken een
module op zaterdag.
Locatie: Austerlitz en via internet
Data modules: 17/10, 14/11, 19/12 2020 en 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 11/9, 9/10, 4/12 2021.
Data donderdagavond: 1/10, 29/10, 26/11 2020 en 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 23/9, 18/11, 16/12 2021.
Data reis L’Huy Preau in Frankrijk: 6/1 – 10/1/2021
Data reis Engeland: 21/10 – 27/10/2021

MODULES
MET DE
VOLGENDE
THEMA’S
JEZELF
Deze module gaat over jouw potentieel, het verkennen van jouw authentieke kracht en autoriteit. Hoe jij jezelf
wilt verwezenlijken en je plek innemen. Wat jouw missie is en jouw verbinding met de aarde, de kosmos, de bron
van alles.
DE AARDE, LEVEN EN HET HEELAL
Deze module gaat over de aarde, het lichaam van de aarde en voelen hoe de energie in het lichaam van de aarde
stroomt. Contact maken met de kern, het wezen van de aarde en haar relatie met het heel-al. Misschien was jouw
wezen ooit op een andere plek in het heelal. Wat doe jij hier op aarde en hoe lang kent jouw wezen de aarde al? In
de lente maken we heel bewust contact met de natuur en haar genezende krachten.
DE MENS OP DE AARDE
In deze module kom je meer te weten over de ontwikkeling van de mensheid en dimensies van bewustzijn.
Al vele eeuwen gebruikt de mens het labyrint voor ontwikkeling en transformatie. Samen gaan we een labyrint
maken en lopen, zodat je zelf de magie van een labyrint ervaart. Verder gaan we met de hele groep een opstelling
doen, waarin we bijvoorbeeld de mensheid opstellen, keuzes, het vrouwelijke en het mannelijke principe, aarde,
licht, de natuur en onze eigen rol.
HET MANNELIJKE EN HET VROUWELIJKE PRINCIPE
Deze module gaat over herkennen en erkennen van het vrouwelijke, creëren, het hart en de verbinding met de
ander, en het mannelijke, lineair denken, het hoofd, jezelf. Je onderzoekt de balans van de vrouwelijke en
mannelijke kwaliteiten in jezelf en tussen je linker en je rechter hersenhelft, logica en gevoel, kennis en ervaring,
strategieën en mogelijkheden, controle en loslaten. Zo leer je hoe jij in je kracht en in balans kan blijven in de
verbinding met jezelf, de ander en de wereld. Vanuit deze balans kan je opnieuw kijken naar wat voor jou
‘leiderschap’ is.
VERDIEPING TIJDENS TWEE ENERGIE REIZEN
Bij L’Huy Préau in Frankrijk bezoeken we een plek waar de transformatie van de aarde goed voelbaar is en waar
alle ruimte is voor jouw rol in de transformatie van de mensheid.
Ook gaan we naar Engeland, naar Stonehenge en Avebury. Krachtige energieplekken, met veel wijsheid over leven,
ontwikkeling, verbinding en transformatie, over hoe creaties ontstaan en over het mannelijke en het vrouwelijke.
TRANSFORMATIE
Bij alle modules speelt het thema transformatie, van oud naar nieuw. Daarbij horen, loslaten, afscheid nemen,
vrijheid, tijd, vernieuwing, financiën, van concurrentie naar samenwerking, kunstmatige intelligentie, bewust zijn,
de cyclus van het leven, angst, liefde, etc..

