ALCHEMIE VAN LEIDERSCHAPSREIS
NAAR DE “PAYS CATHARE”
De hele streek en de reis ademen de mystiek van de heilige graal uit.
Onder andere Rennes le Chateau en Monsegur behoren tot ’s werelds
topplaatsen rond het hele heilige graal mysterie en het oer-Christelijke
bewustzijn. Een regio met vele krachtplekken die door alle volkeren
gebruikt werden die de afgelopen duizenden jaren hier woonden.
Tijdens de reis nemen we je mee naar deze krachtplekken die je
initiëren in de wijsheden die deze bijzondere mystieke plaatsen al sinds
hun ontstaan in zich dragen. Deze krachtplekken ontdekken en ervaren,
brengen je ook bij krachten in jezelf en laten je zo toe om deze
natuurkrachten in te zetten in je werk en je leven. De initiaties zijn
steeds gekoppeld aan thema’s waarmee leiders, consultants en
coaches dagelijks mee geconfronteerd worden.

De thema’s voor deze reis zijn:

1) Je schaduwzijde en innerlijke schoonheid:
We dalen diep af in een van de mooiste kristalgrotten in Europa “Grottes
de Aguzou” onder leiding van Phillipe Moreno. Philippe neemt ons mee
op unieke plekken. Hier kan je diep in het Yin zinken in het midden van
het kilometers lange kristalveld.

Diep in het hart van de berg kom je altijd eerst in contact met je
schaduwzijde en vaak ook de bijhorende angsten maar tevens geeft het
je de kans om je innerlijke licht te laten ontwaken. Alsof je zelf een
kristal bent. De ontdekking van deze innerlijke structuur met zijn
bijhorende subtiele licht geeft een gevoel van natuurlijke verbondenheid
met de structuur van de aarde en de hele kosmos.
Het brengt je zelfbewustzijn, rust, stabiliteit en onvoorwaardelijkheid op
je pad.

2) Wat leidt de leider?:
Een tweede, qua natuur tegengestelde plek is het kasteel van
Peyrepertuse. Wat mij betreft het krachtigste Kathaarse kasteel
gebouwd op een krachtplek, gevormd door een hemelse en een aardse
energievortex.

Het thema hier is je laten leiden door de kosmische wil, verbonden met
de wortels en intelligentie van onze westers spiritualiteit. Het gevoel van
geleid te worden is als een zegen op het pad van de leider.
Het geeft je vertrouwen en visie op je pad.

3) Overgave en durven het niet meer te weten:
De ideale plek hiervoor is het Labyrint van Nebias: Een magische,
sprookjesachtige plek waar je inderdaad.....VAN ZELF verloren loopt.
De oefening die we hier doen heet dan ook “get lost”. Nebias is een plek
waar de natuurspirits je uit je oude structuur brengen en je de
werkelijkheid op een andere manier laten ervaren.

Het ECHT niet meer weten is iets waar vele leiders en coaches het
moeilijk mee hebben. Deze plek kan je daarbij helpen.

4) De zuiverheid van je hart herontdekken:
Hiervoor bezoeken we de Ermitage de Galamus. Een heilige grot waar
vroeger een Christelijke heremiet leefde. Een mysterieuze plek waar
religieuze en natuurenergieën samensmelten.

Dit zijn mogelijke bezoekplekken tijdens de reis. Het uiteindelijke traject
hangt af van de groep, het weer en wat er echt op dat moment nodig is.
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