Groeikunst
JAARWIEL

365 dagen en 1 dag de natuur als jouw coach

discipline en moeten veranderen in
een natuurlijke flow

Als je fan bent van persoonlijke ontwikkeling en de natuur mag je dit niet missen!

Op naar puur natuur
De natuur is er altĳd. Ze staat altĳd tot
je beschikking en is gratis. Met de
natuur als jouw coach zit je zo in een
natuurlĳke flow. Je vertrouwt op haar
cyclus en haar boodschappen waardoor
je uitdagingen veel makkelĳker aan
gaat. Geen moeten of discipline maar
leven op een natuurlĳk ritme! Dat kun
je heel simpel doen door bĳ een aantal
momenten in het jaar stil te staan.

Heel veel feestjes!
De Kelten hebben het al helemaal
voor ons uitgevonden. Zĳ vierden
acht jaarfeesten. Vier feesten
markeren het begin van een seizoen;
de lente, zomer, herfst en winter. De
andere feesten waren gericht op de
landbouw, en waren even zo
belangrĳk voor de levenscyclus van
de natuur en daarmee ook voor
henzelf.
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Het wiel
Deze feesten worden weergegeven in een jaarwiel, als symbool van de
cyclus die de natuur vormt. Ze symboliseren de natuur die verandert door
de seizoenen. Door het stil staan bĳ deze momenten verbind je je met de
processen in de natuur en met die in je eigen leven. Het jaarwiel dat ik heb
gemaakt, is gebaseerd op het Keltische jaarwiel en mĳn kennis en
ervaringen op het gebied van persoonlĳke ontwikkeling.

Even voorstellen
Hi, ik ben Dorothea. Al bĳna 10 jaar
leef ik zoveel mogelĳk in en met de
natuur. Het is een reis die ik graag
met jou wil delen. Ik ervaar mĳn leven
zo veel meer bewust. De tĳd vliegt
niet meer voorbĳ zonder dat ik weet
wat er precies gebeurd is. Ik voel dat
ik de regie heb. En door de reis in
mĳn persoonlĳke ontwikkeling
(365dagensuccesvol, toptraject Jawi
Bakker, Vrouw&Verbinding) maak ik
een unieke combinatie met natuur en
persoonlĳke ontwikkeling:
Groeikunst!
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Het Groeikunst jaarwiel

PS. Alle afbeeldingen van het Groeikunst jaarwiel zĳn door mĳ gemaakt. Ik haal foto's van
unsplash.com die ik vervolgens bewerk in Gimp.
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Verlang (yule 21 december)
Aan het begin van winter begin je opnieuw. Het is koud buiten dus je bent vaak
binnen. Een mooi moment om je af te vragen wat je achter je wilt laten en waar
je naar verlangt.
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Vrĳ (imbolc 1 februari)
De belofte van de lente. We zitten in de meest koude tĳd van het jaar maar
onder de grond zĳn zaadjes bezig te ontkiemen. Wat heb jĳ nodig om je
dromen waar te maken? Wat houd je nog tegen?
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Overvloed (ostara 21 maart)
De lente begint. Alles gaat groeien en bloeien. Creativiteit ontwaakt, je bruist
van het leven, je groeit. Hoe ver gaan je dromen? Leef je in overvloed?
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Begin (beltane 1 mei)
De lichte helft van het jaar begint. Het is het feest van de vruchtbaarheid. Je
hebt een vruchtbare bodem gecreëerd in het afgelopen half jaar. Het is tĳd om
te handelen en vorm te geven aan je ideeën en plannen.
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Plan (litha 21 juni)
De zomer begint. De natuur zit in de fase van overvloed. Je hebt je plan en je
voert uit.
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Begonnen (lammas 1 augustus)
De eerste oogst is binnen. Je begint de vruchten te plukken van het uitvoeren
van je plan. Het is nu belangrĳk om door te zetten.
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Oogst (mabon 21 september)
De herfst begint. De kracht van de zon neemt snel af. Het is tĳd om te oogsten. Wat is
succes? Heb je succes? Wat was er nodig om succesvol te zĳn?
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Oud&Nieuw (samhain 31 oktober)
De donkere helft van het jaar begint. We sluiten het oude jaar af en vieren het begin van
het nieuwe jaar. Je denkt na over het afgelopen jaar. Je eert je fouten en je viert je mooie
acties. Er ligt een nieuw jaar voor je: je mooiste jaar ooit en rond 21 december start je
met een nieuw verlangen.
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Wil je maximaal gebruik maken
van het Groeikunst jaarwiel?
En de natuur nog meer inzetten
als jouw gratis coach?
Wil je leven op een natuurlĳk
ritme?
Geen MOETEN en DISCIPLINE
meer?

Schrĳf je dan in voor mĳn programma
NATUURLĲK!
Voor het magische bedrag van € 222 doe je mee en is de
natuur, binnen drie maanden, jaar in jaar uit ook jouw coach!

zes modules
Q&A per module
bonusmodule
simpele en krachtig opdrachten

meer info
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