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Meditatie cyclus: “The Great Bear Star”.  
If you can Dream it, you can Do it!” 
Deze ochtenden gaan we aan het werk met de Grote Beer Ster; bij deze teaching gebruiken 
we 12 stenen, in de vorm van de Grote Beer Ster: de Grote Steelpan in de hemel. 
De stenen leggen we neer in de vorm van de Steelpan. Deze Steelpan gaat ons helpen om 
dieper, de illusies en de wanen weg te halen, waar we ons leven ooit op gebouwd hebben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben de neiging om in de verandering aan het oude vast te grijpen en we willen het 
behouden, ook al dient het ons niet meer. 
Deze wanen, dat wil zeggen iets wat je bent gaan geloven en wat niet de hele realiteit is, zijn 
vaak rookgordijnen geworden, die ervoor zorgen dat we nooit onze verlangens  kunnen gaan 
manifesteren. 
De Grote Beer Ster helpt je om stap voor stap, door deze illusies heen te gaan, die je 
weerhouden om je leven te creëren zoals je dat graag wilt.  En dat kan zijn over je werk, je 
relatie(s), je gezondheid, e.a. 
Als je het verlangen hebt om je niet langer door iets of iemand te laten weerhouden om je 
verlangens te manifesteren, dan is dit magisch werk! 
 
Het is voor beginners en half gevorderden en gevorderden. 
Heb je interesse, laat het me weten.  
We starten  vrijdag 4 november om 10.30 uur. Het duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
Als je wilt, kun je een proef les nemen, en na de eerste ochtend besluiten of je mee wilt 
doen met de hele cyclus. 
De data zijn: 4, 11, 18, 25 november en 2, 9, 16, 23 december 2016 
Het bedrag is 16,-- euro per ochtend. Het zijn 8 ochtenden x 16,- euro = 128,- euro. Indien 
nodig kan dit bedrag in 2 delen betaald worden. 
Je kunt live meedoen of via de opname. 
Als je een ochtend verhinderd bent, dan ontvang je thuis de geluidsopname van de ochtend. 
 
Adres: Star Tree House, dus naast Star Tree, Landbouwstraat 76, 1097 TS, Amsterdam 
Voor informatie en opgave kan je contact opnemen met Marijke ten Hengel 
Telefoon nummer: 06 20829476, email: marijke@oorsprongnu.nl, 
Website: www.oorsprongnu.nl 

http://www.oorsprongnu.nl/

