Motiveert de opleiding en de docent jou voldoende tot innerlijke bewustwording en groei?
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Ja, je wordt vroeg of laat toch wel geconfronteerd met bepaalde gevoelens, gedachtes of
ongemakken. De docente geeft hier de ruimte voor om deze te ervaren en ermee te werken.
Door deze opleiding heb ik inzichten ontwikkeld in mijn hoger zelf en de ontwikkeling in de
evolutie.
Door de opleiding(sdagen) ben ik zeker bewuster geworden en ben ik gegroeid. Ik neem die
ontwikkeling niet altijd even bewust zelf ter hand.
Ja, door deze opleiding ben ik veel meer bewust van mijn eigen kwaliteiten geworden en ben
ik ze meer gaan inzetten en vertrouwen.
Ja, het is een dagelijks onderdeel geworden van mijn leven.
Ik word voortdurend aan het werk gezet om te groeien. Heerlijk!
Zeker, en vooral in een veilige omgeving die Noor creëert. Er is geen oordeel en alleen
begrip. Iedereen heeft alle ruimte om persoonlijke dingen te delen.
Ja, meer dan voldoende. Ik kijk iedere keer weer graag hoe zij de dingen doet. Geen enkele
vraag is vreemd. Ze triggert me met voorbeelden, vragen etc.
Ja, dat gebeurt vrijwel vanzelf tijdens de opleiding. Maar de docente gaat er ook goed mee
om en geeft je de ruimte om jezelf te exploreren.
Ja, de docent geeft heel veel diverse tools om tot innerlijke groei en bewustwording te
komen en gunt ieder zijn/haar eigen proces.
Jazeker, Dagelijks, je krijgt ook huiswerk mee en ze verwacht terecht dat je hard met jezelf
aan de slag gaat.
Ja, en ze remt me ook af wanneer dat nodig is, zodat het niet allemaal te snel gaat waardoor
het niet te behappen is.

Standpunt docent: Het is voor mij uitermate belangrijk om iedere ziel te motiveren
zichzelf te ontdekken. De grote kracht die in ons schuilt is onuitputtelijk. Elke
mysterieschool doceerde “Mens ken uzelf” omdat dit het meest unieke is en het de
bedoeling is dat jij je bewust bent van jouw krachten en mogelijkheden zodat je jouw
taak en opdracht kunt uitvoeren in dit leven.

