
 

Inlighten the Body  
and Attuning to the Nation Soul 
 
Het doel van Auroville is een Menselijke Eenheid te vormen die de grenzen van naties 
overstijgt. De eenheid van naties is de onontkoombare toekomst van de wereld. Maar 
voordat die Eenheid van alle naties  mogelijk is, zal elke natie eerst zijn eigen eenheid 
moeten realiseren, zegt de Moeder. Elk individu dat aan zijn of haar eigen eenheid 
werkt, draagt bij aan de vorming van de Menselijke Eenheid in Diversiteit.  

 
Op uitnodiging van AVI Nederland geven Soleil Lithman en Wolfgang J. Schmidt-Reinecke in maart 2013 de Inlighten 
the body & Attuning to the nation soul workshop in Cadzand. Zij leren hoe ieder door de lagen van het emotionele 
hart heen kan gaan naar het gebied van het psychisch wezen en de transcendente uitgestrektheid en daar 
schoonheid en licht kan ervaren. Dit is de Hladina methode aan de hand waarvan ieder in zichzelf de kwaliteiten van 
de nationale ziel kan ontdekken en onderscheiden van nationale schaduw- en ego-aspecten. Zo kun je werken aan 
het ontdekken en integreren van de relatie tussen het individuele psychisch wezen en de collectieve ziel van je natie; 
van Nederland, België of een andere natie met wie men zich verbonden voelt. Er worden verschillende methoden 
gebruikt, meditatie, discussie groepsbeweging, en expressie om het bewustzijn te verruimen en te bouwen aan de 
innerlijke ervaring.  

 

15 - 16 en 17 maart 2013  

Naropa Instituut in Cadzand 
We vertoeven in Cadzand bij het boeddhistische Naropa 
Instituut, in het Zeeuwse landschap dichtbij de zee. Zie 
voor adres en route: http://www.tibetaans-instituut.org. 
Rechts op de voorgrond op de foto staat de ruimte voor 
de workshop en links op de achtergrond staan de huisjes 
met elk vier slaapkamers. Het zijn 1 en 2-persoonskamers. 
Wilt u graag een 1 persoonskamer, dan graag aangeven 
bij de aanmelding, dit kost €10,- extra per nacht. De 
maaltijden zijn vegetarisch. U wordt ingeschreven na 
ontvangst van de betaling.  

 

Aanmelding 
U kunt zich via email aanmelden bij Jettie Zwaans [secretaris@avinl.org] met gegevens over uw naam, adres en 
telefoonnummer, en lidmaatschap van AVI NL. Info over lidmaatschap, zie: [http://www.avinl.org/avi-
nl/lidmaatschap.html].  Telefoon: 013-5905080, graag ’s morgens bellen.  

  

Kosten en betaling  
De workshop kost inclusief maaltijden en overnachting €250 voor leden en €295 voor niet-leden.  Inschrijving 
geschiedt na ontvangst van betaling. Aanmeldingen en betalingen moeten vóór 10 februari  2013 binnen zijn. U kunt 
het bedrag overmaken naar Rabobank rekening nummer 3457.310.874 ten name van H. Zwaans o.v.v. Inlighten the 
Body Workshop 2013. Bij annulering tot 1 maart, is een teruggave van 50% mogelijk, daarna is er geen teruggave 
meer mogelijk.  
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