D O WN T O E ART H BI J EEN KO MS T 1 1 D E CE MB ER

Beste medebewoner van deze prachtige planeet,

Wat, waar en hoe

Mogen wij je uitnodigen voor een inspirerende bijeenkomst op 11 december om
11 uur in Tilburg, rondom de film Down to Earth?

11 december

De Film
Down to Earth is een film gemaakt door een Nederlands gezin met jonge kinderen,
dat op zoek ging naar inspiratie voor het leven. Vier jaar lang woonden zij bij de
indianen in de VS, en daar ontstond het idee om een jaar lang over de wereld te
gaan reizen, om de universele boodschap van meerdere ‘Earthkeepers’ vast te
leggen. Earthkeepers zijn de spiritueel leiders van natuurvolkeren, zoals de
indianen, aboriginals en bosjesmannen, die zich nog verantwoordelijk voelen voor
de wereld. Deze reis hebben zij eigenhandig gefilmd en daarna zelf gemonteerd, en
zo is Down to Earth ontstaan.
Wie organiseren de bijeenkomst?
Wij zijn Caroline Dekker en Stef van Beek, en wij werken beiden op onze eigen
manier aan bewustwording. Caroline helpt mensen binnen en buiten organisaties
om te ervaren hoe het is om vanuit het hart te leven en werken. En Stef is
authenticiteitscoach, voor de opschoning van de relatie met je oorspronkelijke ‘ik’.
Wij werden ruim een maand geleden gegrepen door Down to Earth toen Rolf zijn
film zelf vertoonde, omdat het over de universele waarheid gaat. En dat is van
waaruit wij ook werken. Daarnaast heeft Stef op zijn wereldreizen ook inspiratie
opgedaan bij verschillende volkeren die in de film langskomen en dus was er
directe herkenning.
Iedereen was geraakt door de film, die meer dan genoeg stof gaf tot uitwisseling
en verdieping. Wij namen ons voor om zulke bijeenkomsten te gaan organiseren,
en dit is de eerste.
Wat is het plan 11 december?
Omdat de film zo veel inspiratie biedt, willen we er graag met maximaal 30
geïnteresseerden een verdiepend gesprek over voeren. Om 11.00 uur begint de
vertoning van de film in de grote zaal. Daarna komen we samen in Ruimte X, waar
we eerst koffie, thee en een broodje kunnen nuttigen. De bedoeling is dat we
iedereen de kans geven zijn of haar - misschien heel verschillende - ervaringen te
delen. En dan gaan we kijken hoe we deze uitwisseling kunnen vertalen naar de
praktijk.
Mede dankzij Coen van Geijn kregen we de kans deze bijeenkomst in Cinecitta in
Tilburg te organiseren. Hiernaast vind je alle praktische informatie.
Heel graag tot 11 december!
Hartelijke groet van Caroline & Stef

11.00 uur
Start Down to Earth
en
aansluitend tot uiterlijk 15.00 uur:
Inspiratie bijeenkomst (Ruimte X)
Waar:
Cinecitta
Willem II straat 29
5038 BA Tilburg
Kosten:
€22,- inclusief film, 2 koffie/thee,
broodje en bijeenkomst
Opgeven:
Stuur vóór 4 december een mail
welkom@essentielelevensschool.nl
En na onze bevestingsmail maak je het
bedrag over naar:
NL14RABO0157713946
tnv S. van Beek
Let op: je deelname is definitief na
ontvangst van je betaling.
Er zijn slechts 30 plaatsen, dus wees er
snel bij!

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door Stef en Caroline en is een
voorproefje van De Essentiele
Levensschool die in oprichting is!
(waarover later meer)

Vragen?
Bel Caroline 06-50215883
of Stef 06-18183028
Caroline: www.feelinspired.nl of
www.hetreisbureaunaarbinnen.nl
Stef: www.globalsoul.nl of
www.authenciteitscoaching.nl

