
Inspiratie voor deze sessie

Innerlijk zelfgeloof ontbreekt bij vele mensen omtrent wat zij in zichzelf kunnen bereiken.
Dit is een beletsel voor de toekomst en toekomstwaardig gedrag.

Hiermee uitstaand, dient de mens zichzelf te stimuleren zelfgeloof te activeren, 
níet alleen naar zichzelf toe gericht maar óók naar anderen.

Wie zich hiertoe leent, zal bemerken dat spontane invallen hem ten dienste zijn. 
Tegelijkertijd gaat hier een stimulans vanuit  

die bewonderingswaardig zaken doen vernieuwen van binnenuit.
Wie dit gestalte geeft zal bemerken dat hij voorlijk voorwaarts treedt.  

Én daarmee anderen stimuleert dit evenzo te doen.
Hoegenaamd achterblijven is dan niet langer aan de orde.
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Datum en Tijd
3 oktober 2020 13:30 uur – 16.30 uur

Locatie 
Vanuit je eigen stoel thuis via Zoom, dus zorg voor een computer, laptop of smartphone met 

webcam en geluid! We willen je vragen om ervoor te zorgen dat je gezicht goed te zien is, dat 
maakt het voor alle kijkers een stuk rustiger aan de ogen en geeft Marieke de juiste energie, 

zodat zij op maat kan afstemmen.

Programma

13.15 – 13.30 uur
Digitaal ontvangst door organisatoren van De Vrije Mare Dag

13.30 – 13.45 uur
Stilte c.q. fysieke oefening om te landen en met elkaar te verbinden

13.45 – 14.45 uur
Marieke zal verdiepen op de inspiratie en de ontwikkelingspoorten van de dag.

14.45 – 15.00 uur
Pauze

15.00 – 16.00 uur
Verdere verdieping en concretisering op de inspiratie en de ontwikkelingspoorten.

Het onderling delen, beantwoorden door Marieke van vooraf ingediende vragen en het bewust 
worden van dat wat dit met je doet, ook in fysieke zin, staat centraal.

16.00 – 16.10 uur
Pauze

16.10 – 16.30 uur
Eindverdieping en afsluiting

Wil je meedoen?
Mail dan je naam én telefoonnummer vóór 20 september a.s. naar  

mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Zodra je je hebt aangemeld ontvang je de ontwikkelingspoorten per mail. Zodat je deze 
voorafgaand aan de bijeenkomst door kunt lezen en er voor jezelf alvast op kunt verdiepen.

Gezien de capaciteit van maximaal 100 deelnemers aan de Zoom, zijn de beschikbare plaatsen 
gereserveerd voor de deel-nemers van De Vrije Mare. We hopen dat je erbij bent. 

Wil je introducees deel laten nemen, dan dienen die bij jou thuis mee te kijken.
Dit geeft de gelegenheid om deze middag samen te beleven 

en de mogelijkheid tot een mooi nagesprek.
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