Theoretische modellen

Achtergrond/informatie

Castaneda

Je beoefent Sjamanisme op de manier van de Natuur-Magiër.
Volgens de gedragsregels van de RainBow-Warriors.
Voor Castanediaanse magie en Helende Tao toepassingen.

"Bewustzijn
is een geweldige oceaan
water zonder grenzen.
Woorden zijn slechts lotuspoeder
voor kleine verwondingen"
(Uit: 'Zen Wijsheid' - Van Huang Po)
"The internal dialogue is what grounds people in the daily
world. The world is such and such or so and so, only because
we talk to ourselves about its being such and such or so and
so. The passageway into the world of shamans opens up after
the warrior has learned to shut off his internal dialogue.
(Uit: 'Tales of power' van Carlos Castaneda)
"A warrior chooses a path with a heart, any path with heart,
and follows it; and then he rejoices and laughs. He knows
because he sees that his life will be over alltogether too soon.
He sees that nothing is more important than anything else.
(Uit: 'A separate reality' van Carlos Castanda)

Taoisme
"Zo van buiten, zo van binnen."
(Taoistische spreuk uit de Innerlijke Alchemie)
"Hoe meer je kunt loslaten, hoe meer je angsten zullen
wijken. Hoe meer je angsten wijken, hoe meer je kunt
loslaten. Dit is het wezen van groei."
(Cheng Man-Ch'ing)
(Uit: 'Tai Ji Quan' van Andrea Bilger en Loni Liebermann)
"Slechts dat wat vanuit Hara gebeurt, slaagt volledig."
(Karlfried Durckheim)
"Heb je het geduld om te wachten tot je slijk bezonken en het
water helder is? Kun je onbeweeglijk blijven tot de juiste
handeling zich voordoet?"
(Lao Tzu)

De natuur-magiër gebruikt sjamanistische technieken als leermiddel
om de 'íllusie van onze werkelijkheid' te doorzien. De natuur-magiër
blijft weg van de diepe extase van het oude sjamanisme. Er vindt
GEEN daadwerkelijke overgang van het lichaam naar andere
werkelijkheden plaats. De veiligheid van het lichaam staat voorop.

De moeder
roept

De RainBow Warrior werkt met alle methodes en alle magische
groepen samen op voorwaarde dat de technieken en gebruiken
ALTIJD ingezet worden voor ten voordele van de hele groep en/of
de hele stam. Hoofvoorwaarde is de genezing van onze planeet en al
haar 'kinderen'.
De Castanediaanse magiër en de Helende Tao Alchemist worden
voorbereid op de oude, diepe wijsheid die verborgen zit in elke
steen, boom, plant en dier. Dit ter training van het eigen vermogen
om tussen de werkelijkheden door te reizen tot voorbij de EAGLE.
Je werkt samen met een groep op een afgesloten en beschermd
natuurterrein van zo'n 7,5 hectare. Een terrein waar ik al 50 jaar kom
en 'speel' met de krachten. Net naast het 'Land van mijn Ouders'
gelegen.
Het oefenterrein ligt in de bedding van een 50.000 jaar oude
ongetemde rivier, kent onderaardse bronnen en doorgangen,
meerdere eilanden en is al meer dan 80 jaar aan het 'verwilderen'.
De bever, het ree en het everzwijn komen er nog steeds en nog tal va
andere 'broertjes en zusjes'.
De unieke werkplekken moeten beschermd blijven omdat de energie
ook erg kwetsbaar kan zijn.
Let op: Deze activiteiten gaan alleen door bij minimaal 4
aanmeldingen. De tarieven zijn per persoon, bij grotere groepen
gelden andere tarieven. Alle tarieven zijn exclusief vervoer,
locatiekosten, pensionkosten en maaltijdkosten.
Denk altijd aan: Goede, stevige wandelschoenen. Warme kleding
voor s'avonds laat. Muggenstift, zaklampje en paspoort. Wat water
om te drinken. Iets om op te zitten/liggen bij meditaties/rituelen.

KrijgerSjamanisme
Magical Passes
Wintertraining 2018/19
Meer informatie en aanmelding:

Jos kleijnen, coach en trainer
jwmkleijnen@hetnet.nl
www.joskleijnen.nl
06-19012464

Een band scheppen met Moeder Aarde
Ga naar een veilige plek, kijk om je heen en geniet
van de schoonheid van de natuur. Strooi wat
kruiden of meel op de grond als teken van dank.
Dank de plek voor haar schoonheid. Doe het
hardop... Iets eenvoudigs als 'Dank je, Aarde, voor
je schoonheid' is al genoeg.

Heb je nooit eerder de bomen, heesters en de
bloemen bedankt voor hun schoonheid? Doe het
dan nu. Heb je nooit de vogels bedankt voor hun
vreugde en zang? Doe het dan nu. Heb je nooit de
Aardemoeder bedankt voor haar gulle schoonheid
en voor de manier waarop ze je onderhoudt en
beschermt? Doe het dan nu.
Doe wat je moet doen. Op je eigen manier. Het
maakt niet uit wat anderen ervan denken, want jij
zult 'weten'.

Op een gegeven moment zal de aarde zich zuiveren
van al wat haar is aangedaan. Dan zal de natuur
alles in het werk stellen om weer evenwicht te
vinden en alle misbruik ongedaan te maken.

De Aardemoeder reageert echter liefdevol op
iedereen met een oprechte houding die respect en
zorg uitstraalt.
Als je niet meteen een reactie of antwoord voelt,
doe deze oefening dan op een ander moment nog
eens. Uiteindelijk zal er een antwoord komen.

IK ROEP TERUG IN ME
ELK DEEL VAN MIJ
DAT IK ONOPLETTEND
OF BEWUST
OOIT WEGGAF
OF LIET WEGNEMEN,
WAAR OF WANNEER
OOK
IK ROEP HET NU IN ME
TERUG
OPDAT IK WEER HEEL
ZAL ZIJN
GEHEEL HERSTELD
GEHEEL IN HARMONIE
GEHEEL IN MIJN
KRACHT
ZOALS IK HEB
BEPAALD,
ZO ZAL HET ZIJN

