LEVENDE KERK
Pionieren in Nieuwe Tijd
Verdiepende cirkelbijeenkomsten
die inspireren en empoweren
Gun jezelf die Tijd
! VOORJAAR 2017 KONINGSTEEN !

INSPIRATIEAVOND en reeks van 4 cirkelbijeenkomsten
Levende Kerk
Griet en Johan voelen allebei al véél langer een sterke connectie met de figuur van Jezus en de oproep
om mensen te bezielen en te inspireren. Recent kruisten hun wegen (hun kruis) en besloten zij vorm te
geven aan ‘Levende Kerk’. Levende Kerk komt samen rond waar het in het leven op aan komt.
Een bedding co-creëren voor het aanboren van een diep Innerlijke Weten.
En fundamentele inzichten aanreiken om meer te leven vanuit jouw Integriteit.

Dat klopt als een Hart
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we met z’n allen meer dan ooit verlangen om te leven
vanuit onze eigen authenticiteit, onze eigen uniekheid. Jezus stond in oorsprong voor een gnostische
leer, vrij van religie of dogma’s. Jezus leefde vanuit een diepe verbinding met het Leven en vanuit zijn
Hart. Ook Maria Magdalena was een Ingewijde die bijzondere kennis en wijsheid bezat.
Gnosis is Grieks voor kennis: ‘zelfkennis’ en tegelijk ook voor ‘kennis van het Al’. Gnostici stellen
innerlijke gnosis boven uiterlijk gezag. De eigen keuzevrijheid staat centraal en wordt gerespecteerd.
Dat creëert een veilige omgeving waarin mensen kunnen groeien en bij ‘Weten’ komen. Het woord gnosis
is verwant aan het woord geweten. Het staat voor het innerlijk weten dat in ieder van ons aanwezig is en
dat tegelijk universeel en goddelijk is. En dit binnen onze eigen traditie en die van de wereld.

Lef om te Leven
‘Sta op en her-inner je jeZelf’. Deze tijd is een oproep om ons te verbinden met onsZelf en onze ware
potentie. Wij zijn zoveel krachtiger dan wij denken. Wij zijn diegenen op wie we hebben gewacht.
Met Levende Kerk willen wij je uitnodigen tot jouw Eigen Wijsheid diep vanbinnen. Daar vind je diepe
waarheden en levenswijsheden die resoneren en je (aan)raken in je diepste Zijn.
En wat is er mooier dan dat samen te doen?

Samen onderweg
Dit initiatief is een absolute primeur. Het is een oproep om op weg te gaan binnen een veilig
gestructureerd kader dat tegelijk uitnodigend en ruimte scheppend is. We verkennen manieren om in alle
eenvoud tot echt leven te komen en aanspraak te maken op die stille, vreugdevolle Intelligentie in
onszelf. Met methodieken die verstillend en empowerend werken.
Met inspirerende inzichten en concrete handvaten.

Voor magische vrouwen en vurige mannen
De wereld is in volle Transformatie en heeft Pioniers nodig die voelen dat Verandering nodig is en die
deze mee initiëren en vorm geven. Allereerst van Binnenuit. Zelf.

Johan en Griet nemen het voortouw en roepen jou op om samen mee op pad te gaan. Om je eigen
moed en kracht te vinden om zelf je eigen pad te gaan. In Stilte en Actie. In Woord en Daad. Stap voor
stap.

Begeleiding
Griet Geeraert - Shekinah (www.she-ki-nah.be)
Psycholoog en psychotherapeut. Werkte ruim 15 jaar in de preventieve gezondheidszorg, nu voltijds in
eigen praktijk. Van kinds af geboeid door zingeving en diep verbonden met de essentie in de
onderstroom. Compagnon de route, visionair, pionier en bruggenbouwer. Dit initiatief is ‘durven staan in
het eigen uniek en anders zijn’ door haar spirituele roep vorm te geven en uit te dragen.
Johan De Naeyer - Inspiring Coaching (www.inspiringcoaching.be)
Master in Law, werkte 18 jaar in een grootbank. Sinds enkele jaren actief als inspirerend coach.
Diepgang, bezieling en authenticiteit zijn nooit ver weg uit zijn leven. Mensen noemen hem inspirerend,
speciaal, een wegbereider. In die geest kadert dit initiatief als iets ‘fou’.
Maar zoals Stef Bos overtuigend zingt: ‘Gek zijn is gezond’.

Kom, kom mee het leven Vieren!
In een Kerk vieren wij eu-charistie: ‘dankend vieren’. Dat betekent genieten, fun, plezier! En dat is stellig
ons uitgangspunt. Tegelijk nemen we elke bijeenkomst eerst tijd om te vertragen en aan te komen.
Een Kerk wordt pas dan levend als we echt Aanwezig zijn. Aan de hand van stilte, een lied, een woord,
een beweging … openen wij een Sacrale Ruimte. Zo creëren we een veilige bedding om helemaal jeZelf
te zijn. Werkend met onze eigen inspiratie gaan we oprecht in contact en dialoog. En nodigen we jou uit
om deelgenoot te zijn van het Leven: geïnspireerd worden, samen delen en genieten.

PRAKTISCH : info en inschrijven

cirkelcirkCIRKELBIJEENKOMSTEN
Inspiratieavond gevolgd door een reeks van 4 cirkelbijeenkomsten
Iriszaal Koningsteen, Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos (bij Mechelen)
Inspiratieavond voor open doelpubliek - vrijdagavond 10 februari 2017 van 20u-22u
Opzet 50 deelnemers (inspiratieavond incl drankje en vernapering)
Inhoud: op deze inspiratieavond kan je ervaren wat je van de cirkelbijeenkomsten kan verwachten. We
raken meerdere thema’s aan die tijdens de daaropvolgende cirkelbijeenkomsten aan bod kunnen komen.
De opbouw van deze inspiratieavond, opzet en aanpak is gelijkaardig aan de cirkelbijeenkomsten in
beperktere groep. Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 5 februari 2017.
Kostprijs: 35 euro voor vroege vogels (= inschrijven én betalen voor 25 januari 2017), daarna 43 euro
Inschrijven: info@she-ki-nah.be
Betalen: overschrijving op rek. Inspiring Coaching BE21 9731 4109 3103 ‘LK Inspiratieavond + naam’
Reeks van 4 cirkelbijeenkomsten in gesloten groep - woensdagavonden van 20u-22u
Opzet 24 deelnemers, 12 vrouwen en 12 mannen (cirkelbijeenkomsten incl drankje en vernapering)
Data: 15 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni 2017. Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 1 maart 2017.
Kostprijs: 195 euro voor vroege vogels (= inschrijven én betalen voor 17 februari 2017), daarna 220 euro
Inschrijven: info@she-ki-nah.be
Betalen: overschrijving op rek Inspiring Coaching BE21 9731 4109 3103 ‘LK Cirkelbijeenkomsten + naam’

