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Immuunsysteem versterken,
ontgiften en vernieuwen
Najaar 2021 kunt u op drie manieren in cursusverband iets voor uw gezondheid doen met euritmie.
De beschrijving vind je bij de cursussen en data. Menskundig gezien verbinden euritmieoefeningen je
sterker met je eigen Ik in je etherlichaam, mobiliseren ze je ziel tot innerlijke activiteit, werken ze
verwarmend en stabiliserend, tot in het fysieke evenwicht toe.
De bedoeling is dat je de oefeningen zo leert dat je ze een periode thuis kunt doen. Zo bouw je aan
je weestand in de winter en voor het voorjaar. Euritmie therapeutische oefeningen en vitale
oefeningen geven natuurlijk geen garantie dat de mens niet ziek kan worden, dat ligt in ieders
levensweg en gezondheisdsbiografie. De ervaring leert dat je met euritmieoefeningen beter bestand
bent tegen wat er binnenkomt. Euritmie wordt sinds 100 jaar beoefend en heeft bij veel mensen
kunnen bijdragen aan de gezondheid. Fantastisch dat we door euritmie te doen zelf iets kunnen doen
aan onze vitaliteit. De groepsgrootte zal 8 zijn waardoor we voldoende afstand kunnen houden.
Cursusgeld: 90 euro inclusief reader van de oefeningen.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar martine.meursing@hotmail.com met vermelding
van uw telefoonnummer en door het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL
72ABNA0442528493 t.n.v. M. Meursing te Heeze o.v.v. Immuniteit 2021-1, 2021-2 of 2021-3 naar
gelang welke cursus je wilt meedoen. Voor vragen: 06-335.86351.

Immuunsysteem versterken met de 5
oefeningen die ik opnam voorjaar 2020 (zie daarvoor
op Youtube onder Hand in Hand de video) en twee
andere effectieve oefeningen. Iedereen kan meedoen.
Deze cursus is prima om te herhalen, en is ook bedoeld
voor mensen die nog geen kennis hebben gemaakt met de
oefeningen.
Data: donderdagen 14-10; 21-10; 4-11; 11-11; 18-11; 25-11;
2021
Tijd: 11:30-12:30 uur

Immuunsysteem versterken.

Dit is een
cursus met een groep andere oefeningen,
bedoeld voor mensen die graag een nieuwe reeks
willen ervaren. Er zullen er ook wat bijzitten van
cursus 1 maar een deel van de oefeningen zal
nieuw zijn. Sommige oefeningen zijn best pittig
met benen en armen tegelijkertijd. Aanpassen
kan altijd, dus iedereen die wil kan in principe
inschrijven.
Data: vrijdagen 5-11; 12-11; 19-11; 26-11; 3-12;
10-12; 2021
Tijd: 10:00-11:00 uur

Ontgiften en vernieuwen na vaccinatie.
Dat vaccineren een omstreden iets is hebben we in het nieuws kunnen zien, en via vele kanalen. De tijd zal leren
wat waar is. Tot dan kunnen we door euritmieoefeningen ons lichaam, en ons lichaamswezen dat voor heling
zorgt, helpen. Dat doen we door ontgiftende oefeningen en opbouwende oefeningen voor ons etherlichaam.
Heb je gekozen voor vaccinatie dan is het verstandig er een beetje meer innerlijke activiteit tegenover te zetten
en goed in het lichaam op te ruimen.
Data: vrijdagen 5-11; 12-11; 19-11; 26-11; 3-12; 10-12; 2021
Tijd: 11:30-12:30 uur

