Growing Circle med La Maga
21 mars –21 december 2018
Göteborg

Growing circle med La Maga som startar den den
21 mars och avslutas den 21 december 2018
Vi startar med befruktningen vid Vårdagsjämningen och avslutar
med födelsen vid Vintersolståndet

Välkommen till denna growing circle för moder jord och livet. Vi läser ur "La
Maga" och "I know a woman"

Vi har alla en "La Maga" inom oss. Vägen till henne är helt unik och ”smal” och vi
möter henne tillsammans med andra kvinnor. I detta fält med kvinnor är vi samtidigt inte alls så unika. Resan för oss kvinnor har en arketypisk rörelse som vi kan
dela på ett djupt plan. Om vi öppnar våra ögon är livet redo att ta oss till henne,
vår la Maga. Detta är en resa från insidan. Det här är en resa i gemenskap med
andra kvinnor.
Du har nu möjlighet att ta några nya steg mot din La Maga genom att delta i
denna growing circle. Som kvinna måste vi hela tiden vara gravida med livet.
Konkret innebär det att vara gravid med ett projekt, en idé, en metod, med nästa
steg i livet etc. Det är handlingarna som räknas och vi behöver hålla vår inre plan
i varje steg vi tar. Det är dags att arbeta för vår planet. Framgångsrika handlingar
ger ringar på vattnet och arbeten till andra. Vi bygger
nu ”communities” och team.

Carola Castillo skrev La Maga för fem år sedan. Detta är en bok
om livet och hur vi kan växa.
Marie Fridolf har lärt av Carola sedan tio år. Detta har öppnat
dörren till La Maga och acient wisdom. Marie har nu skrivit en
bok "I know a woman" för alla som söker svar på mysteriet att
vara människa. Marie är lärare i Reconstructive och hon kommer
att leda denna growing circle.

8 träffar: 21 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 24 september,
29 oktober, 26 november och 21 december
Tid: 18.00-21.00
Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg
Mer information: Marie Fridolf 070 981 29 63
reconstructiveschool.se
Pris: 400 kr / gång eller 3 000 kr för alla tillfällen inklusive
båda böckerna
Anmälan: info@reconstructiveschool.se

