SUMMER
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SPIRIT SUMMER SCHOOL IS ER
VOOR ‘STUDENTS OF LIFE’

Voor vrouwen die verlangen naar
echtheid, naar authenticiteit.
We zijn er voor jou als je jouw leven voluit wilt
leven, vanuit je kern.

Back to (your)
nature
OVER SPIRIT SUMMER SCHOOL

We kunnen een prachtig verhaal vertellen over wat SSS is; een opleiding
of training. Wat SSS werkelijk is, is een school of life. Unlearn, unlock &
unleash jouw magie en leef voluit je eigen leven.
Wij gaan all in en delen alles wat we kunnen en weten met jou, waardoor
je na deze zomer met een rugzak vol wijsheid verder kunt gaan.
En wij maken ons geen illusies: voor ons is het leven ook een groot
mysterie. Samen met jou duiken we erin. Delen we onze reizen en gaan
op avontuur met de kudde, de natuur, ceremonies en rituelen en bovenal
met elkaar.
Spirit Summer School is er voor ‘students of life’. Voor vrouwen die
verlangen naar echtheid, naar authenticiteit. SSS is er voor jou als je
jouw leven vanuit je kern wilt leven. Vanuit wat er werkelijk toe doet. Als
je echte innerlijke vrijheid wilt ervaren. Verlangt naar dieper liefhebben.
Paarden als teachers wilt uitnodigen in je leven. En wilt ervaren hoe
helend de energie is van een groep gelijkgestemde vrouwen. Hoe je door
een veilige en liefdevolle sisterhood kunt laten dragen en volledig kunt
omarmen wie je werkelijk bent.

Spirit Summer School
in vogelvlucht:

WEEKEND 1:
UNLEARN

ONLINE
GATHERING

WEEKEND 2:
UNLOCK

WEEKEND 3
UNLEASH

TUSSENTIJDS:
1 OP 1 SESSIES

Weekend 1: Unlearn

EIGENHEID | CYCLISCH LEVEN | VROUWELIJKHEID

Het eerste weekend - rond het keltische jaarfeest Beltane - verken je je eigenheid.
Raak je nog steeds verstrikt in dezelfde patronen? Wie zijn we en wat betekent het
voor ons om vrouw te zijn?
Met hulp van sjamanistische rituelen, de paarden en (familie)opstellingenwerk bieden
we inzicht in je patronen en verlangens. Zodat het leven lichter gaat voelen, speelser
wordt. Omdat je laat gaan wie je zou moeten zijn om ergens in te passen. Patronen
doorziet die je als kind leerde en die jou nog steeds (onbewust) weghouden van het
volgen van je eigen verlangens. De verbinding met je authentieke zelf kunt
verstevigen. Je innerlijk kind geven waarnaar het zo verlangt, we gunnen jou dat ten
diepste!
Door te werken met het medicijnwiel, waarop we de vier windrichtingen, de
seizoenen en de elementen (aarde, water, vuur, lucht, ruimte) in onszelf verkennen.
We gaan naar het water. Maken vuur. Werken met de magie van de lucht. En
gronden diep in de aarde. We maken gebruik van de drum, die ons herinnert aan de
hartslag van het universum. Met zacht lichaamswerk landen we in het hier en nu.
Dan ontstaat er ruimte om diep te verbinden. Er bestaat geen onderscheid tussen jou
en de natuur. Jij bent het. Wij zijn het.

Zaterdag 30 april t/m zondag 1 mei
Hoogersmilde, Drenthe

Weekend 2: Unlock

VERTROUWEN | VEILIGHEID | MAGIE | BECOMING HOME

Je essentie kennen. Weten wie je echt bent. Dit weekend is een portaal, een initiatie.
We creëren ruimte voor diepgaande transformatie. Als je alles om je heen weg laat,
dan blijf jij in je meest pure vorm over. En dat, lieve vrouw, is waar de magie is!
Landen in je lichaam, op aarde en de veilige basis in jezelf leren kennen, de
thuisbasis worden waar je altijd naar hebt verlangd. Wanneer je die plek eenmaal
kent, kun je er altijd naar terug. Dat geeft zo’n diepe vorm van vertrouwen!
We werken met twee vormen van diepgaande reizen. Je kunt ervoor kiezen een
truffelceremonie te doen, waarbij je op intuïtie de voor jou meest passende dosis
neemt. Reizen met dit magische medicijn, verbinden met het mycelium is diep
transformerend. Als je geen psychedelica wilt nemen, is er de mogelijkheid om een
vision quest te doen. Een dag en een nacht alleen met jezelf door te brengen in de
natuur. Zonder afleiding, onderdak, of zelfs voedsel. Een terugkeer naar jezelf.
Zowel een truffelceremonie als een vision quest zijn beide heilige medicijnen
waarmee we met de grootste eerbied willen werken. Tijdens SSS nemen we je heel
zorgvuldig mee in de voorbereiding naar deze grootse ervaring toe. Op de zondag is
er tijd om te landen, bij te komen, te rusten en te delen over onze reizen.

Zaterdag 11 t/m zondag 12 juni
Enter, Overijssel

Weekend 3: Unleash

(EIGEN)WIJSHEID | PASSIE | INNERLIJK VUUR

Het meisje dat wegdroomde bij de geur van een bloem. Het kind dat ongeremd
danste. Voluit huilde en lachte. In bomen klom, gillend spetterde in het water.
Nabijheid zocht rondom een vuurtje en in alles de magie kon zien. Jij bent haar. En
je mag haar bevrijden. Dit weekend. Rewilding. Ongetemdheid.
De warmte en het vuur van de zomer is HET moment in het jaar om de volheid van
jezelf en jouw leven te belichamen. Niet alleen het pure meisje wil de ruimte, ook de
sensuele vrouw. En de wijze vrouw die alle facetten van het leven insluit.
Maiden, mother, crone.
Dit weekend werken we met energie. Je ervaart dat je zelf de healer bent waarnaar
je al die tijd zocht.
Je kent en eert je eigen spirit en werkt met rituelen en krachtige hulpbronnen die
altijd voor jou beschikbaar zijn. Door te verbinden met je voorouders, voel je vanaf
nu gedragenheid en weet je hoe je altijd een beroep op ze kunt blijven doen.
Samen trekken we de natuur van het Drents Friese wold in, waar je gaat ervaren hoe
je op je eigen manier een verbindend ritueel kunt vormgeven in de natuur.

Zaterdag 9 t/m zondag 10 juli
Hoogersmilde, Drenthe

Wat ontvang je nog meer:

INDIVIDUELE
SPIEGELSESSIES

ONVOORWAARDELIJKE
SISTERHOOD

CEREMONIE
VOORBEREIDEN

Deze sessies plannen we tussentijds
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LAAT DE NATUUR JOU ONDERSTEUNEN
Omdat Summer School draait om meer verbinden met de
natuur en daarmee de natuur in jezelf, kiezen we voor
een back to basic style. Echt loskomen van het dagelijks
leven door vertragen, loslaten, verstillen. Simpelweg
buiten zijn. Want ook dat draagt bij aan jouw reis naar
verdieping en inzicht in je eigen 'spirit'.
De weekenden zijn daarom inclusief overnachting in
tentjes (eigen of in de grote tent). Ook inclusief simpele,
gezonde ontbijtjes en lunches, water, thee en fruit.
Avondeten zullen we gezamenlijk verzorgen middels een
potluck bij het kampvuur!
Je ontvangt verder een goedgevulde giftbag. Met een
doe-het-zelfpakket voor een ratel, een edelsteen, een
smudgestick, een journal met opdrachten, een kaars en
meer... kortom, een starterspakket om je eigen ritueel te
kunnen doen.

Alle door ons verzorgde maaltijden zijn vegan en vrij van geraffineerde suikers

ONZE NAMEN ZIJN LAURA & LAURA

Wie we zijn? Alles wat jij ook bent. We ervaren liefde, woede,
blijdschap, verdriet, twijfel, vastberadenheid, onzekerheid,
daadkracht, pijn, heelheid, jaloezie, verlangens, donker en licht.
Alles wat ons mens maakt.
Op onze ondernemersreis hebben we ervaren dat een samenwerking aangaan zo'n mooie vorm van
uitreiken is. Ondernemen is een zoektocht en het voelt zo steunend en gedragen om dat samen te mogen
doen! Ook voor jou is dat fijn en veilig. Er is tijdens je proces altijd iemand om bij je te zijn.
Onze klanten ervaren bij ons wat onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, gelijkwaardigheid, liefde,
openheid. Vanaf het eerste moment. Daar staan we voor. En onze kracht, is de kracht van samen.
De kracht van Spirit is, dat er alle ruimte is om te flowen met wat er is. Net zoals het echte leven. We
kunnen van tevoren met ons hoofd een prachtig programma bedenken, de allereerste voorwaarde is dat
de ruimte er voor JOU is. Dat als het nodig is, we altijd eerst jou de ruimte geven om alles er te laten
zijn. Precies zoals je bent.

Laura Beunk brengt
aardse magie naar SSS.
Ze begeleidt je in
opstellingen en
rituelen en voelt zich
sterk verbonden met
het voorouderveld.
Wil je meer over haar lezen, kijk dan op
www.laurabeunk.nl

Laura Van Gool begeleidt
je met luchtigheid en
prikkelende vragen in
licht- en schaduwwerk,
zodat jij jouw jouw egostukken en ziel op dieper
niveau leert kennen.
Wil je meer over haar lezen, kijk dan op
www.equinoxguidance.nl

Praktisch
WAT, WAAR & WANNEER
OP EEN RIJ

DRIE LIVE WEEKENDEN
Inclusief overnachting in eigen tentje of de grote tent - back to nature!
We werken deze dagen voornamelijk groepsgewijs in flow, soms ook
individueel of in tweetallen. Met de kudde en alles wat de natuur te
brengen heeft. In ceremonie, met diepgaande rituelen, zang, dans,
muziek en meer.

EEN ONLINE GROEPSSESSIE
Sharing circle en (thema)voorbereiding op de ceremonie in weekend 2

TWEE INDIVIDUELE SPIEGELSESSIES
Online of live sessie van zo'n 1 tot 1,5 uur. Eén bij elke Laura

WAAR EN WANNEER
Zaterdag 30 april t/m zondag 1 mei | Hoogersmilde
Zaterdag 21 mei | Online gathering
Zaterdag 11 t/m zondag 12 juni | Enter
Zaterdag 9 t/m zondag 10 juli | Hoogersmilde
Spiegelsessies tussentijds, samen in te plannen

We ontvangen je vol liefde
en met hart & ziel

Reis je met ons
mee deze zomer,
lieve vrouw?
Je bent zo welkom!

AANMELDEN, MEER WETEN OF EEN
KENNISMAKING INPLANNEN?

www.spiritoftheherd.nl/summerschool
info@spiritoftheherd.nl

DE INVESTERING IN JEZELF

Early bird
€999

Geldig t/m de lente
equinox op 20 maart 2022
Daarna €1111
Prijzen zijn inclusief btw, overnachtingen,
simpele lunches en ontbijt.
Bij opgave vragen we een aanbetaling van het
totale bedrag, of van 1 van 3 termijnen:
respectievelijk €333 of €370,33.

