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Nieuwsbrief Leven in verwondering april 2013
Waartoe
waarheen
waarvandaan
almaar is stilte het antwoord....

Op deze prille voorjaarsdag stuur ik je de vierde nieuwsbrief van Leven in verwondering.
Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn bedrijf
rondom drie thema’s, te weten Onderwijs, Aanbod voor particulieren en Natuurfotografie.

Onderwijs
Workshops V.O.-scholen niet meer actueel.
In de zomer van 2011 heb ik een aantal workshops ontwikkeld voor het onderwijs en
deze activiteiten binnen het onderwijsveld kenbaar gemaakt. Hierbij heb ik vooral
bevriende schoolleiders en collega’s uit mijn netwerk binnen onderwijsland persoonlijk
benaderd. Ondanks deze inspanningen en de vaak positieve, ondersteunende reacties
hebben scholen tot nu toe geen gebruik gemaakt van mijn aanbod. Dit heeft mij doen
besluiten dit spoor binnen Leven in verwondering los te laten en mezelf de ruimte te
geven stil te staan bij wat zich van binnenuit aandient. Spannend, want ik weet wel wat
ik loslaat, maar niet wat het me gaat brengen. Tegelijkertijd geeft de beslissing me een
gevoel van ruimte; ik vertrouw er op dat het Leven nieuwe perspectieven zal ontvouwen.
Nieuw: Wandelcoaching.
Voor docenten uit het V.O. bied ik individuele wandelcoaching aan. In mijn
wandelcoaching richt ik me vooral op werkgerelateerde vragen. Ik gebruik hierbij de
natuur als metafoor. Bij momenten zal ook de stilte spreken. Ik maak tijdens de
wandelingen gebruik van eenvoudige ontspanningsoefeningen en wandelmeditaties die je
in je dagelijks leven kunt toepassen. De natuurwandelingen starten bij de Rustende Jager
in Drunen en vinden plaats in natuurgebied de Brand en Nationaal Park de Loonse en
Drunense Duinen. Uiteraard is mogelijk om in overleg voor een ander natuurgebied te
kiezen.
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Try-out module Olympisch Stadion Amsterdam 2028.
De werkgroep architectuur uit het Fontys-project ‘The Science of Art’ heeft haar module
Olympisch Stadion Amsterdam 2028 inmiddels een definitief jasje gegeven. De try-out
aan het St-Odulphuslyceum te Tilburg heeft plaatsgevonden op 25 februari 2013 tijdens
een projectdag voor alle 2-havo-leerlingen. Een inspirerende en leerzame dag, zowel
voor de leerlingen als voor de begeleiders.

Aanbod voor particulieren
Natuurbelevingswandelingen
In april en mei organiseer ik twee vroege natuurbelevingswandelingen in resp. de Brand
en de Kampina. Voor dag en dauw, een uur voor zonsopgang, komen we bij elkaar.
Vervolgens neem ik je mee in het ontwaken van de ochtend en in de schoonheid van de
lente.
In mei en juni organiseer ik twee nachtwakes. Samen op weg voor een nachtelijk verblijf
in de natuur. Ieder zoekt zijn eigen, passende plek, om de stilte, de diepte, de weidsheid
en de wijsheid van de nacht te ervaren. Vlak voor zonsopgang ontmoeten we elkaar
weer; we sluiten af met een ontbijt bij mij thuis.
De data van de wandelingen kun je terugvinden in de Agenda 2013.
Stilte-meditatie
De data van de stiltemeditaties tot aan de zomervakantie staan vermeld in de Agenda
2013.

Natuurfotografie
Nieuwe foto´s
Aan de Galerie heb ik een nieuwe fotoserie toegevoegd: Paddo’s 2012 en Hartje winter
2013. Ook de slideshow in de header bevat zo’n 15 nieuwe herfst- en winterfoto’s.
Rest mij nog je toe te wensen dat je je de komende weken mag koesteren in een
hartverwarmende lentezon.
Mocht je ontvangst van de nieuwsbrief niet meer op prijs stellen, laat me dit dan even
weten. Dan haal ik je gegevens uit de mailinglist.
Groet!
ronald

