Spirit Shadow Sequence
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Wat is Shadow
Sequence?
Aan het einde van de zomer oogsten we wat is
gegroeid. De vruchten worden opgeslagen om in
de winter van te kunnen leven. Wanneer de herfst
haar intrede doet en de dagen korter worden, laat
de natuur los, ze sterft.
In de winter lijkt alles ogenschijnlijk dood te zijn,
maar in de onderwereld worden wortelstelsels
versterkt en uitgebreid.
Zo nemen wij je graag op dezelfde manier mee in
Spirit Shadow Sequence, het donkere zusje van
Spirit Summer School.
Door gebruik te maken van de energie van sterven
en dood, oftewel loslaten en donker, is Spirit
Shadow Sequence een prachtig programma voor
jou, als je durft ;-)
Shadow Sequence neemt je mee in de ongeziene
delen van jezelf, Carl Jung noemde dit de schaduw.
Delen van onszelf die ongewenst waren, stoppen
we in de schaduw weg, om bij de groep te kunnen
blijven horen en zo te kunnen overleven.
Wanneer we deze verborgen delen opnieuw in het
licht zetten, wordt opnieuw ons potentieel
aangewend; aspecten van jezelf die je liever niet
liet zien, mogen weer gezien worden. En vaak ligt
daar een grote kracht verborgen.
Je past je aan, omdat je denkt dat je het dan goed
doet voor wat de wereld van je verwacht. Daardoor
zet je jezelf opzij en dat maakt ziek.

We zetten een masker op en worden een persoon
die we graag willen zijn. Toch schuilt in het duister,
de schaduw, onze kern en er is niets krachtiger dan
die kern. Bij die kern hoort ook het deel van ons dat
we liever niet willen zien en zijn.
En als het zichtbaar wordt, kun je jezelf meer zien
als geheel. Dat is zo krachtig!
Ervaar jij in je leven…
Dat er al heel veel zelfliefde is, maar is er
daarnaast nog een bepaald gevoel van leegte?
Dat je al veel persoonlijke ontwikkeling hebt
gedaan, maar nog steeds zoekend bent?
Dat het je nog steeds veel energie kost en het
je bezighoudt wat je omgeving van je vindt?
Dat je voelt dat er bepaalde delen in je leven
nog niet vrij zijn en er daarom verlangens zijn
die je ‘parkeert’ voor later?
Dat je meer lichtheid en speelsheid uit wilt
nodigen, maar iets je nog tegenhoudt?
Dat er nog een leegte in jou is die je vult met
het afleiden van jezelf (social media, eten, altijd
maar bezig zijn)?
Dat je graag sterk wilt zijn en het nog steeds
lastig vindt om je kwetsbaar op te stellen?
Dat er delen van jezelf zijn waar je je voor
schaamt of waarvan je het spannend vindt ze
er helemaal te laten zijn?
Angst om je te uiten zoals jij dat wilt en denk je
daarbij ‘laat maar’?

Verlang jij ernaar:
Jezelf écht te leren kennen, tot in je diepste, donkere
krochten?
Om dat in een heel veilige groep te ervaren, zonder
angst voor oordelen van anderen?
Voluit te leven, met al je liefde én rauwheid, zonder
de angst om te verliezen?
De opluchting en ruimte te voelen wanneer alles van
jou er mag zijn, ook de lelijke kanten?
Je eigen (bull)shit met compassie en humor te
bekijken?
Dat je er onvoorwaardelijk voor jezelf bent, wat je ook
voelt, denkt of vindt?
Dat ook je donkere gedachten en gevoelens er
mogen zijn en je niet meer bang bent dat je ‘eruit ligt’
bij anderen?
Om je wortels te sterken en te voeden, zodat je
steviger staat en een rijker leven leidt?
Het donker van de winter en het donker van je womb
als je superpower te gebruiken?
Echt helemaal jouw droomleven te leiden, zonder nog
opzij te gaan voor wat de buitenwereld van je
verwacht, maar wat niet bij jou past?
Om de vrouw te unleashen die je in essentie bent? de
krijgster, de vrijbuitster, de queen, de avonturierster,
de verleidster, wie dan ook?
Te leven vanuit je vrouwelijke zachtheid én kracht?
Dat je er helemaal kunt zijn, zoals jij wilt?
Je darkness te delen met anderen? Het uitspreken
ervan kan alleen al zo bevrijdend zijn. en dat je merkt
dat je herkenning vindt bij anderen, dat is zo helend.

Divine Feminine

Vrouwelijke energie is donker. Yin. De donkerte van onze baarmoeder. Vrouwelijke
energie beweegt en stroomt. Diepe, duistere wateren. Zwarte vruchtbare aarde.
Transformerend vuur. Verwoestende storm.
De vrouwelijke energie is een mysterie. Eeuwenlang is ze verketterd. Zijn vrouwen
vervolgd, en zelfs omgebracht vanwege hun vrouwelijke kracht en wijsheid.
In de huidige samenleving worden vooral eigenschappen vanuit mannelijke energie
beloond; hard werken, hoge prestaties, tot het uiterste gaan, goede resultaten.
Dat maakt dat vele vrouwen uit hun vrouwelijke energie zijn gestapt. Vrouwelijke
energie zit diep in ons onbewuste opgeslagen.
We willen niets liever dan contact te maken met onze speelse, wulpse
vrouwelijkheid, onze bruisende levensenergie.
In de kern van onze vrouwelijkheid, onze baarmoeder, dragen we de verhalen van
onze voormoeders mee. Verhalen van verlies en angst en van liefde en nieuw leven.
Door die verhalen te leren kennen en heling in ons voorouderveld aan te brengen,
eren we de verhalen van sterfte. Verlies van geliefden en kinderen.
De angst voor verlies en de angst om te sterven ligt opgeslagen in ons systeem, in
onze diepste donkere vrouwelijkheid. Wat die angst voor ons meebrengt, is de angst
om voluit te leven. Want als we voluit liefhebben, vol in de stroom van het leven gaan
staan en onze goddelijkheid claimen… dan hebben we ook veel te verliezen.
Onze vrouwelijke creatiekracht is ongekend. In ons ontstaat en groeit leven. Wij zijn
de vruchtbare aarde. Wij zijn de verpersoonlijking van de seizoenen door onze
menstruatiecyclus. We zijn weefsters, sacred woman. Spirit Shadow Sequence is
een moderne heksenkring. Een liefdevolle.
Een plek waar je jouw wijsheid en ervaringen kan delen en alleen dat is al helend.
Wetend dat je deelt met gelijken die begrijpen wat je doorleeft, geeft lichtheid. Waar
vrouwen samenkomen, ontstaat zoveel magie!

Voorouders
In de wereld van persoonlijke ontwikkeling ontwikkelen we onszelf. We gaan ervan uit
dat er niets buiten onszelf is en dat alles in de buitenwereld een weerspiegeling is van
onze binnenwereld. Dat kan ook het gevoel oproepen dat we schuldig zijn en
verantwoordelijk voor alles dat ons overkomt in het leven.
In Spirit Shadow Sequence schijnen we hier een ander licht op. Jouw verhaal is ontstaan
in je roots. Je patronen zijn verweven in je DNA. Wat steeds terug blijft komen in je leven,
hoeft niet van jou te zijn. Daardoor kan het voelen dat je geen grip op je patronen krijgt
door goede voornemens, analyse of coaching waarbij je veel praat of met schema’s
werkt. Omdat de patronen niet van jou zijn. Je tast in het duister.
In Shadow Sequence maken we, in de aanloop naar het Keltische jaarfeest Samhain,
diepe verbinding met ons voorouderveld. We maken het ongeziene zichtbaar.
De verhalen van je voorouders gaan over jou. Talenten, overtuigingen, angst of pijn
worden vaak generaties lang meegedragen, tot iemand het patroon doorbreekt.
Als je gaat ziet wat er speelt, kun je het integreren en met jouw wortels voeding uit de
bodem opdiepen.

Donker
Oké Lau en Lau, dit klinkt echt fantastisch, maar ik vind dat donker toch een beetje
spannend allemaal. En ik ben een beetje angstig met waar ik me mee inlaat. Hoe werkt
dat?
We werken alleen met het donker in jezelf. We gaan er daarnaast vanuit dat er niets
buiten jouzelf is, maar alles een reflectie van wat in jou leeft.
We werken niet met duistere magie en wenden geen donkere krachten aan.
Zoals wij het zien, hechten we geen waardeoordeel aan donker of licht. Het één is niet
goed en het ander slecht. Beide maken een geheel, zoals Yin en Yang. Het een kan niet
zonder het ander en samen komt het tot een geheel.
Zo is het ook voor jou: je donkere (schaduw-) kanten en je lichte kanten maken jou heel.

Wil je meer weten over Spirit Shadow Sequence? Dan verwijzen
we je naar onze website! Je mag ons ook altijd mailen of bellen.
www.spiritoftheherd.nl/shadowsequence

Werkwijze
Wij staan voor leren over jezelf door te ervaren en verbinden met de natuur.
Door echt IN die natuur te zijn. In beide Spirits werken we met de kuddes, de
seizoenen, elementen, systemisch werk & vanuit het sjamanisme. De wijsheid
van oude natuurvolkeren nemen we mee in onze levens én onze programma's.
Alles is bezield en verbonden met elkaar, niets staat los of op zichzelf. Alles
heeft een eigen bewustzijn of eigen energie. En ook jij bent een onderdeel van
een groter geheel. Jij bent een geheel. En zodra jij heelt (dat alle delen van jou er
mogen zijn), heelt het hele systeem.

Data & info
Zaterdag 17 september | 10 -17u | Enter
Zaterdag 8 oktober | 10 - 17u | Enter
Zaterdag 29 t/m zondag 30 oktober | Drenthe
Zaterdag 19 november | 10-12 uur | n.t.b.
Twee 1 op 1 sessies tussentijds, samen in te plannen
De livedagen en het weekend van Shadow Sequence zijn
inclusief simpele, gezonde lunches, water, thee en fruit.
Het weekend vindt plaats op een binnenlocatie in de
natuur en is ook inclusief overnachting en simpel ontbijt.
Avondeten zullen we gezamenlijk verzorgen middels een
potluck (wanneer het weer het toelaat buiten bij een
vuur).
De afsluitende cirkel en ceremonie vindt plaats op een
n.t.b. locatie, inclusief thee en iets lekkers.

Wie zijn wij?

SPIRIT OF THE HERD
spiritoftheherd.nl

Wij? Wij 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.
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. Een sisterhood waar je helemaal jezelf kunt zijn. Waar
we werken met de spirit van de kudde. En met je eigen spirit: je ziel,
je kern, je essentie.
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
laurabeunk.nl

Laura Beunk brengt aardse magie in Spirit of the Herd.
Ze begeleidt je in opstellingen en rituelen en voelt zich sterk verbonden met
het voorouderveld.

LAURA VAN GOOL
equinoxguidance.nl

Laura Van Gool begeleidt je met luchtigheid en prikkelende vragen in licht- en
schaduwwerk, zodat jij jouw jouw ego-stukken en ziel op dieper niveau leert
kennen.

Oefening: Maak kennis
met jouw schaduwkanten
In de schaduw huist alles waarvan we
hebben geleerd dat het er niet mag zijn. Alles
waarvan we in onze jeugd hebben geleerd
dat het niet was toegestaan, niet gewenst
was. Het kunnen positieve of negatieve
dingen zijn. De reden dat we die aspecten zijn
gaan onderdrukken, ontkennen of zijn
vergeten is dat we erbij willen blijven horen.
We laten alleen delen van onszelf zien die in
de omgeving waarin we opgroeiden waren
toegestaan.
Wat werd er vroeger bij jou thuis wel of niet
geaccepteerd? Of misschien kun je dat op een
rijtje zetten voor je vriendengroep, je werk of
hoe dat vroeger op school was.
Een andere manier om alvast kennis te maken
met je schaduwkanten, is door de stappen
hiernaast te doorlopen.
Zicht krijgen op je schaduwen is iets heel moois.
Er schuilt ongekende kracht in onze schaduwen,
als er eenmaal licht op schijnt. Vind je dit nog
ongrijpbaar? Dat begrijpen wij dan weer heel
goed. Je schaduw is niet voor niets iets waarvan
je je onbewust bent. Het kan ook heel
kwetsbaar en spannend voelen om ermee bezig
te zijn.

Maak een lijstje met 3 kolommen.
Schrijf in de eerste kolom ongeveer 5 personen
op die een belangrijke rol in jouw leven spelen of
hebben gespeeld.
Schrijf in de tweede kolom achter ieders naam
wat je mooi aan diegene vindt.
Schrijf in de derde kolom wat je lelijk aan diegene
vindt.
Vouw dan de eerste kolom weg. Het gaat nu niet
meer over anderen, maar alleen nog over jou.
Herken je mooie kanten van jezelf? Zijn die kanten
al volop in je leven aanwezig, of verlang je ernaar
ze meer te ontwikkelen?
Herken je ook de lelijke kanten in jezelf? Juist wel
en doet het pijn? Adem naar die pijn toe en zeg
tegen jezelf dat het oké is om deze kant in jezelf
toe te laten. Alle menselijke eigenschappen zijn
universeel.
Zijn er ook mooie of lelijke kanten die je helemaal
niet herkent bij jezelf? Dit zijn je schaduwkanten,
de eigenschappen in jezelf die er niet mochten
zijn. Ze zijn verplaatst naar je onderbewuste, naar
de schaduw!
Kijk in de komende periode eens of de
eigenschappen uit de schaduw overeenkomen
met momenten waarop je getriggerd of geraakt
wordt.
Observeer je reactie, wat gebeurt er met je? Wat
doe je?

Luistertip: we hebben een podcast opgenomen over werken met de schaduw: Embody
your Wild Spirit: #9 De donkere krochten in jezelf. En… in de herfst leer je er alles over in
Spirit Shadow Sequence natuurlijk!

Investering in jezelf
EARLY BIRD
Tot 2 augustus 2022

€999

Daarna €1111
Betalen in termijnen is mogelijk!
Meer info en is te vinden op onze website:
www.spiritoftheherd.nl

Opgeven of iets vragen?
info@spiritoftheherd.nl

