‘Met de Goden de winter door…’

In de afgelopen tijd van de Lichtfeesten, vanaf 11 november tot 2 februari, vertelde ik
één zondagmiddag per maand verhalen over Goden en Godinnen die mij krachtvoer
geven om de winter door te komen. Een soort ‘geestelijk voedingssupplement’.
Op zondagmiddag 22 februari is de laatste middag van deze cyclus.
Het laatste Lichtfeest was op 2 februari. Het is ondertussen voorjaar geworden. De
vogels fluiten, het blijft steeds langer licht en er komen alweer sneeuwklokjes en
vroege krokussen tevoorschijn.
Guido en ik zijn goed de winter door gekomen met de Goden. 
Deze komende middag vertel ik verhalen over de levenskracht die je nu in de natuur
om je heen ziet, hoort en voelt.
Ik vertel een mythe uit de Edda over het ontstaan van de mensen, een mooi
Russisch sprookje ‘Solvej en de draak’, de Hindoeïstische mythe ‘Manu en de vis’, de
Egyptische mythe over de Phoenix en tot slot een stuk uit de mythe van Demeter en
Persephone, waarmee ik deze cyclus ‘Met de Goden de winter door…’ begon, maar
nu verteld vanuit Persephone, die zowel Godin van de Onderwereld is als van de
Lente.
Guido Swart maakt tussen de verhalen door en in de verhalen muziek op gitaar,
mondharmonica en saxofoon.
Je bent welkom!

Tijd:

zondag 22 februari 14.00 – 16.00 uur.

Plaats: Kapel van het Gezondheidscentrum Plus – Jan Smitzlaan 7, Eindhoven.
Kosten: 12 euro. Dit is inclusief koffie/thee en plaatkoek in de pauze, wanneer de
Goden en Godinnen ondertussen de onsterfelijk makende Ambrozijn en Robijnrode
Nectar in de Godenwereld nuttigen...
Het is fijn als je bij mij reserveert, want er is een beperkt aantal plaatsen in de mooie
lichte kapel op de 1e verdieping.

Textiel kunstwerk van Roelien de Lange.

Groeten van AnneMargriet Veldhorst en Guido Swart.
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