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MeesterWerk
MeesterWerk is een magische 4-daagse workshop voor mannen
waarin de ontwikkeling van je Meesterschap centraal staat. Aan de
hand van het archetype van de Magiër reizen we met jou door de
magische realiteiten van de mannelijke Onderwereld, Middenwereld
en Bovenwereld. In deze verschillende dimensies van de werkelijkheid wordt je uitgedaagd jouw diepste schaduwen te omarmen,
jouw bestemming te vinden en jouw missie hier op aarde concreet
vorm te gaan geven.
De Waarde van MeesterWerk

MeesterWerk staat in het teken van jouw Meesterschap en is voor mannen die de
volle verantwoordelijkheid voor hun leven willen nemen. Wat voor bijdrage wil jij
leveren aan het grotere geheel? Hoe neem jij daar als man verantwoordelijkheid
voor? En hoe wordt jouw bijdrage aan jouw wereld zichtbaar? MeesterWerk geeft
je de moed jouw eigen weg te gaan vanuit een ego-overstijgend perspectief.
Hiermee toon jij je Meesterschap en word jij een dienend en lichtend voorbeeld
voor andere mannen.
Tijdens de workshop zul je mentale, fysieke, emotionele en spirituele
beproevingen ondergaan die hun oorsprong hebben in oeroude tradities, rituelen
en mythologische wijsheid. Deze beproevingen stellen je in staat je gedachten,
gevoelens, emoties en intuïtie op een diep niveau te onderzoeken en te be-heren.
Meer informatie over de essentie van Meesterschap, bezien vanuit de Onder-,
Midden- en Bovenwereld, en de rol die het archetype van de Magiër daarin
speelt, kun je vinden op de volgende pagina.
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Praktische Informatie
Werktijden, kosten & locatie
De workshop begint op woensdag om 21.00
uur en eindigt op zondag om 16.00 uur.
De kosten voor de workshop staan vermeld op
onze website www.mannenwerk.org.
De workshop vindt plaats op Smalhoorn
te Orvelte in Drenthe
Begeleiding
De workshop wordt gefaciliteerd door
Guido Spijk, Edwin Holwerda en gast trainers.
Onder de naam MannenWerk bieden zij
workshops aan voor mannen over kracht,
gevoel, liefde en leiderschap. De doelstelling
van de workshops is om mannen te
ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen
van een bewust, volwassen en krachtige
mannelijke identiteit.
Informatie & Aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Guido (06-53863066) en
Edwin (06-42247734). Je kunt ons ook een
e-mail sturen (info@mannenwerk.org).
Inschrijven voor de workshop kan via de pagina
MeesterWerk op www.mannenwerk.org.
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De OnderWereld - De Schaduw
Om Meester te worden over je leven en de wereld om
je heen moet je als man op reis door de Onderwereld. Dit is de wereld van de Schaduw: de wereld van
onze draken en daemonen, onze diepste angsten,
wonden en frustraties. Zonder zijn eigen Schaduw te
omarmen kan de man zijn Meesterschap niet nemen.
En zonder de dood in de ogen te kijken kan een man
niet transformeren. De Onderwereld is ook de wereld
van onze mannelijke en menselijke schaamte, schuld
en haatgevoelens. Gevoelens die jou aan de ene kant
kunnen tegenhouden en aan de andere kant jou kunnen helpen om jouw heilige weg te bewandelen.

Het archetype van de Magiër helpt je je te bevrijden
uit je beperkingen. Hij laat je vallen in het onbekende.
Hij confronteert je met jouw belemmerende gedachten
en emoties. Hij breekt je muren af, prikt door je illusies heen en helpt je weer op te staan omdat hij je
doet beseffen dat het leven een groot magisch avontuur is. Jouw Magiër helpt je jouw wonden onder ogen
te zien en je pijn te dragen. Dit heeft een louterend en
zuiverend effect op de staat van jouw bewustzijn,
waardoor jij de koers van je leven standvastig, met
liefde, compassie en acceptatie kunt blijven volgen.

De MiddenWereld - De Bestemming
In de Middenwereld komen de
Boven- en Onderwereld samen.
Een ware Meester is zich bewust
van deze drie werelden en is in
staat om zijn aardse handelen
daarop af te stemmen. Hij kent
zijn angsten voor de dood en het
leven en is zich bewust van de
dynamiek van het bestaan. Hij
beseft dat het leven cyclisch
verbonden is met de natuur
en de Kosmos en dat
verandering inherent is
aan het leven.

Omdat hij zowel schaduw als licht kan omarmen en kan
buigen voor het leven is hij in staat zijn gedachten, emoties
en instincten te be-heren. Hierdoor kan hij de waan van de
dag overstijgen en het niet-weten verduren en doet hij voor
zichzelf en voor zijn omgeving precies dat wat nodig is.
In de dagelijkse realiteit is jouw innerlijke Magiër het archetype dat je helpt realiseren dat er meerdere dimensies zijn
van waaruit je als man informatie en kennis kunt halen.
Hij helpt je je intuïtie, verbeeldingskracht en authentieke
wijsheid te ontwikkelen. Hiermee ondersteunt hij
jou om vanuit nieuwe invalshoeken meer zicht
te krijgen op jouw bestemming en reikt hij je
mogelijkheden aan hoe je jouw unieke
bijdrage aan de wereld vorm kunt
geven in de dagelijkse realiteit.

De BovenWereld - De Bron
Vanuit de Bovenwereld is de Meester in jou in
verbinding met de verschillende dimensies van al
het leven. Hij laat je zien dat er meer is dan de
fysieke realiteit die wij meestal waarnemen. Hij
laat je kennis maken met de wereld van de magie
en de wereld van engelen, elfen, spirituele gidsen
en Goden. De Meester is zich bewust van de
Universele Wetten van het bestaan en beseft
dat al het leven is onderworpen aan een groot
Goddelijk Meesterplan. Dit maakt de Meester
eerbiedig en nederig en hij ziet het als zijn taak
om op een respectvolle en verantwoordelijke
manier zijn bijdrage aan de wereld en het
Grotere Geheel te leveren.
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Een ware Meester handelt vanuit een ego-overstijgend
en transcendent perspectief op de werkelijkheid. Hij is
hiertoe in staat omdat hij zich één voelt met de Kosmos en hij zich beseft dat zijn eigen essentie voortkomt uit de onuitputtelijke en alles overkoepelende
Bron van het leven. Dit maakt hem een dienaar van
het Goddelijke, een strijder van het Licht. Jouw
innerlijke Magiër ondersteunt je om als man
in contact te komen, en te blijven, met de
magische en Goddelijke aspecten van je leven.
Hij doet je realiseren dat ook jij een Goddelijk
Wezen bent, dat ook jij een Heilige Taak op aarde
hebt te vervullen en dat ook jij gebruik kunt maken
van de aanwezige spirituele gidsen en Wijze Meesters.
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