Panth-Orakel
Een reizende karavaan: waar alles in beweging is, door trilt en na klinkt.

AVH Destréelaan 117
1834 EC ST. Pancras N.H
Tel: 072- 5626165

E-mail : Panthorakel@quicknet.nl
Web site: www.orakel-online.nl

Vision Retraite
Vision Quest

Medicine Walk

Servant

La Gomera

Van 30 april t/m 5 mei 2005.

“Wachter”···

“Loper”

“Dienende”

Informatie voor belangstellenden en geïnteresseerden
Informatiedag voor deelnemers
Zondag 8 januari 2005
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Educatiecentrum Damland
Nesdijk 20 H
Bergen N.H.

Aanmelden voor de informatiedag:
Per telefoon:
per e-mail:

072-5626165
panthorakel@quicknet.nl

La Gomera
Mijn eerste bezoek is in 2003. Ik ben daar voor een workshop “ Vrouwelijk Leiderschap”;
La Gomera is een klein vrouwelijk eiland en ligt op de breedtegraad met Afrika. Het eiland is Spaans. Mijn
Spaanse bloed en mijn liefde voor het Afrikaanse continent worden hier samen gebracht. Maar er is meer.
Het eiland opent met haar vulkanische aarde een hartsliefde. Tijdens een Satsang knalt uit mijn hartchakra een
helder licht. Ik word diep aangeraakt door de magie van het eiland. Ik voel de magie en mijn energie stromen
om, in verbondenheid mensen, een plek te bieden voor een Vision Retraite.
Onder een kleine waterval in een oude grot, waar ik de elementen; aarde, water, vuur en lucht ontmoet, krijg ik
mijn antwoord: “ Dienend Leiderschap, een innerlijke weg om thuis te komen”.
In die week ontmoet ik twee mensen. Monica en Eric woonden een aantal jaren
op dit eiland. Op een avond, tijdens zonsondergang, komt een grote zeearend
naar ons toe. Ze blijft tijdens de zonsondergang voor ons op een paal zitten.
Onbeweeglijk zit zij daar.
Zij trekt onze aandacht en vertrekt pas, met een gierend geluid, als wij de vraag
hebben begrepen. We schrijven ons verlangen op en geven dit in een fles mee
aan de zee:
“ In verbondenheid met La Gomera en het grote mysterie willen wij de magie
van dit eiland met anderen delen.”
We zijn nu ruim een jaar verder.
In april 2004 hebben wij 7 mensen meegenomen voor hun Vision Retraite. Een magische week vol bezieling
en aanrakingen in de vallei van de Tovenaar Gerián. De foto’s en verhalen zijn binnenkort op de website
www.orakel-online.nl te lezen en te zien.

Vision Retraite
De innerlijke weg naar dienend leiderschap is een drieluik.
Je kunt op drie manieren gaan:
1)

De dienende. Hij of zij ondersteunt de groep met water dragen,
meehelpen met het vuur en voedsel klaar maken en wandelen in de
natuur. ( Stafmedewerker)

2)

De Loper is een beeld van de sleutel, dat op alle sloten past.
Tijdens de medicijnwandeling loop je, van zonsopgang tot zonsondergang, je pad op zoek naar
nieuwe vragen. Eén of twee dagen op pad alleen of als deel van een groter geheel.

3)

De wachter is degene, die één twee of drie nachten in de natuur op een plek verblijft,
waar haar/ zijn visioen zich mag ontvouwen.

* Je kunt ook besluiten om zowel een medicijnwandeling als een Vision Quest te doen.
Kosten voor de Vision Retraite € 350, + € 325,- voor 5 dagen eten/drinken , overnachting en vervoer op
het eiland. In totaal € 675,excl. Vliegticket, boot en extra overnachtingen.

Panth-Orakel

AVH Destréelaan 117
1834 EC ST. Pancras N.H

E-mail : Panthorakel@quicknet.nl
Web site: www.orakel-online.nl
Tel:
072- 5626165

