De terugkeer van het licht
Presentatie door Petra Stam
Donderdag 17 december 2015 om 20.00 uur
Interactieve lezing rond midwinter, vlak voor Kerst, over de terugkeer van het licht van de Zon en zicht
op de groei van het licht in jezelf.

Op 21 december is het punt van Midwinter bereikt, de zonnewende, het keerpunt. Na
deze dag gaat het licht toenemen. Een mooi moment om stil te staan bij je eigen innerlijk
licht en de groei van het licht in jou. De mythe van Inanna en de tarot kunnen je daarbij
helpen. Mythes en kaarten geven door middel van hun beelden zicht op je eigen
innerlijke processen, kwaliteiten en ontwikkelingen.
De 22 kaarten van de Grote Arcana tonen de ontwikkelingsweg en de bewustzijnsniveaus van de
mens, vanaf het eerste ontwaken tot het al-bewustzijn. Eén van de draden die door de Grote
Arcana loopt, toont hoe het licht (het bewustzijn, inzicht, helderheid, stralend hoger zelf) steeds
meer een deel wordt van het zelf.

Mythe van Inanna en Tarot als lichtbaken
Petra zal in het eerste deel van de lezing ingaan op de cycli en symboliek van het licht en
uitgebreid stilstaan bij de mythe van Inanna. Ook geeft ze een uitleg van de drie tarotkaarten de
Heremiet, de Gehangene en de Ster en het berekenen van je jaarkaart.
Het tweede deel is praktisch van aard: met gebruik van drie tarotkaarten krijg je zicht op je eigen
licht en mogelijkheden. Wat neem je mee en wat laat je achter in de volgende cyclus? Neem pen
en papier mee en tarotkaarten als je die hebt. Ervaring daarmee is niet noodzakelijk.

Petra over zichzelf:
Ik ben schrijfster van boeken en artikelen, spiritueel coach, klassiek homeopaat en tarotiste. Het
overkoepelende doel van mijn boeken, consulten en activiteiten is ‘heelwording’. Via de verschillende
consulten die ik bied, help ik je om je zelfbewustzijn, eigenheid en vrijheid te vergroten.
Als spiritueel coach gebruik ik tarotkaarten, intuïtie, heldervoelendheid, analyse, aardse en spirituele kennis
en homeopathische remedies; deze manier van werken biedt optimale kansen voor bewustwording en groei.
Ik geef cursussen, workshops en lezingen op locatie, en de jaartrainiing “De 14 sleutels tot heelwording” via
de Isis Mysterieschool.
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Donderdagavond 17 december 2015
start om 20.00 uur, deur open vanaf 19.30 uur
Sociaal centrum "De Kiekmure", Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Petra Stam
Gratis voor leden, voor niet-leden € 10
www.heliosharderwijk.nl & www.petrastam.nl & www.isismysterieschool.nl
Niet nodig, er is voldoende plaats. Kom doe mee en laat je inspireren

In de pauze en na de lezing signeert Petra graag haar boeken en kan je met haar van gedachten wisselen.

Na deze avond ga je met meer zicht op je eigen licht en mogelijkheden naar huis.

Helios Harderwijk
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