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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravenstein

En dan opeens.............verschijnt er weer een Nieuwsbrief van Savita! Maar nu
sneller dan je verwacht had! Typisch Savita! Het loopt altijd anders dan je denkt.
Dat houdt de geest soepel, zullen we dan maar zeggen. Soms loopt het ten positieve
anders dan we denken, soms ten negatieve. We kunnen ons tenslotte afvragen: wat
is positief en wat is negatief?
Het feit dat de Nieuwsbrief nu eerder komt, heeft te maken met het gegeven dat we
naast de moeilijke momenten (zoals beschreven in de vorige Nieuwsbrief) ook de
goede willen delen.
We zijn namelijk weer in een nieuwe energie terecht gekomen, waardoor het plezier
en de rust ook weer hun oorspronkelijke plekken teruggevonden hebben, maar dan
op een dieper niveau.
In de afgelopen maanden heeft zich in de kerngroep een diepgaand conflict
afgespeeld. Ondanks ieders intentie om bij elkaar te blijven, bleek uiteindelijk dat
het verschil in golflengte te groot was om dit met elkaar te kunnen realiseren. We
hebben de sleutel hiervoor niet met elkaar kunnen vinden. Peter en Ajo hebben er
voor gekozen om weer hun eigen weg te gaan. Onze dank gaat uit naar hun
toevoegingen aan Savita en we wensen hen voorspoed met hun volgende stappen.

Licht door de bomen

Erik, John en ik, we zijn weer met z'n drieën overgebleven, net als vorig jaar rond
deze tijd. Maar we voelen ons nu wel sterker. Het is natuurlijk duidelijk dat we het
allemaal niet zelf bedenken. Het gebeurt. En het gebeurt kennelijk zoals het
gebeuren moet. Dat kunnen we wel zeggen, zo langzamerhand.
Want het is wonderbaarlijk om mee te maken, hoe de energie van Savita, dwars
door alle omstandigheden heen, rustig, speels en ongeschonden haar eigen gang
gaat, waardoor het voor de gasten en cursisten niet of nauwelijks voelbaar is
geweest, dat we in een moeilijk vaarwater zaten. Dat blijkt iedere keer weer uit het
enthousiasme van de mensen die in Savita aanwezig zijn. Voor de medewerkers is
het natuurlijk wel voelbaar geweest, soms heel duidelijk, maar gelukkig is nu weer
het tegenovergestelde gaande: er wordt weer gezongen in de keuken en in de
gangen.
Na een aantal weken van rust wat betreft gasten en groepen is er sinds 8 februari
weer meer leven in de brouwerij.
De Savita Meditatie, waar iedere dag mee geopend wordt, gaat dieper dan
voorheen, de klankschaal en onze eigen klank zijn prachtig. Het is duidelijk dat
wijzelf ook mee mogen genieten van de energie van Savita. We hebben – na het
vertrek van Peter – in de keuken een nieuwe steunpilaar gekregen en we hopen dat
dit een voor langere tijd zal zijn. Dat zou fantastisch zijn! En de tijd begint
dichterbij te komen dat Peter van Drunen, begin april, in eerste instantie

Ijsballet in het stromende beekje

voor een half jaar, bij ons komt wonen. Hij gaat Erik ondersteunen met de
administratie! Bovendien heeft zich onverwacht een nieuwe kracht gemeld: Roel
Nuijt komt waarschijnlijk het team versterken vanaf half maart en heeft net als
Peter een proeftijd, waarin we wederzijds gaan kijken hoe het loopt. Zo wordt het
draagvlak voor Savita onverwacht toch weer snel uitgebreid. En tenslotte komt Els,
onze voorjaar/zomer medewerkster, weer terug naar Savita en dan kan het niet
anders: dan bloeien de bloemen weer!!!
Op dit moment is het stralend winterweer, blauwe luchten. Vele gasten in een vol
Savita, die er iedere dag met de ski's of wandelschoenen op uittrekken. Het
uitblijven van de sneeuw in het begin van de winter, haalt nu in deze tijd de schade
weer helemaal in.
Op het gebied van de financiën en het nieuwe dak van Savita is er ook van alles
gaande, maar daar kan hopelijk in de volgende Nieuwsbrief iets concreets over
geschreven worden, want het tempo waarmee alles verloopt, is traag.
Verder komt er bij de Savita-medewerkers weer nieuwe ruimte vrij, waarin we
eindelijk weer verder kunnen gaan met onze andere kwaliteiten, naast het
opbouwen en organiseren van de praktische kanten van Savita. Het is nu al
voelbaar: het einde van de opbouw komt in zicht.
Via deze Nieuwsbrief willen we ook nog even attenderen op de Savita Intensief van
25-30 maart! Want waar doen we al dat geregel voor? Om uiteindelijk vanuit een
rust, in een gespreid bedje, aanwezig te kunnen zijn bij dat wat er zich afspeelt in
ieders eigen binnenwereld. Deze dagen gaan we samen op reis, gelijkwaardig, ieder
is zijn /haar eigen reisleider, nu niet in de buitenwereld, maar naar binnen, geholpen
door de prachtige natuur rondom Savita. Samen en alleen ontdekken hoe de Liefde
werkt in ieders Zelf. Hoe het Licht en het Donker zich verhouden tot elkaar, hoe
pijn en projecties met elkaar verbonden zijn. Er is ruimte om dat te laten
ontvouwen wat zich wil ontvouwen. Aandacht zonder oordeel, waardoor het
bewustzijn over het zelfhelend vermogen in jezelf zijn eigen plek weer in kan
nemen. Savita is en blijft een natuurgeneeshuis: Het Helende Huis.
Tenslotte nog even de data van de komende Savita-weken en Wandelweken.
Deze nodigen op een speelse manier uit om Savita te leren kennen.
Savita-Intensief

Zondag 25 maart – vrijdag 30 maart

Lenteweek
Zomerweek
Herfstweek
Kerstweek

Zondag 13 mei – zondag 20 mei
Zondag 22 juli – zondag 29 juli
Zaterdag 13 oktober – zaterdag 20 oktober
Vrijdag 21 december – donderdag 27 december

Wandelweek
Wandelweek
Wandelweek
Wandelweek

Zondag 24 juni – zondag 1 juli
Vrijdag 6 juli – vrijdag 13 juli
Vrijdag 31 augustus – vrijdag 7 september
Zondag 28 oktober – zondag 4 november

Het Savita-programma voor de volgende maanden
Zie ook de website: www.savita.nl/agenda
Zaterdag 17 maart – zaterdag 24 maart
Lenteweek Chi kung& introductie karakterstructuren
door: Cosima Scheuten
Info: https://chikungamsterdam.com/chi-kung-retraite/lenteweek-duitsland-2018/
Zondag 25 maart – vrijdag 30 maart
Savita Intensief
o.l.v. Savita team
meer info: www.savita.nl/agenda
Vrijdag 30 maart – maandag 2 april
Een moment voor jezelf
o.l.v. Rieneke van den Broek
Meer info: www.soundandhealing.nl
Zondag 1 – zaterdag 7 april
Bijbelstudieweek – over de eerste 7 verhalen uit Genesis
met: Johan Oldenkamp
Meer info://http://www.pateo.nl/HTML/NL/Agenda/Bijbelstudieweek01.htm
Dinsdag 3 – vrijdag 6 april
Intuïtieve yoga en wandelen
met: Claire Piters
Meer info: www.clairepiters.nl
Donderdag 12 – zondag 15 april
Week met yoga en pilates
met: Carla Groen en Ineke Latour
Meer info: www.carlagroen.nl
Woensdag 18 – zondag 22 april
Dzoghenretraite
met: Jan Geurtz
Meer info: https://www.jangeurtz.nl/5-daagse-retraites-2/
Maandag 23 – vrijdag 27 april
Meditatie en chi kung
met: Samme Meijer
Meer info: www.sammameijer.com
Maandag 23 – zondag 29 april
Basisopleiding familieopstellingen
door: Yvonne Weeber
Meer info: www.thematravel.eu

Vrijdag 27 april – vrijdag 4 mei
Wandelweek
o.l.v. een Savita-bewoner
Vrijdag 27 april – zondag 6 mei
Wandel- en detox-week
door: Silaska Paalman
Meer info: www.kolibrievasten.nl
Zondag 29 april – zaterdag 5 mei
Uit je hoofd, in je lichaam. Massage meets movement
met: Ed Bodewes en Marianne Bakker
Meer info: www.bodymindrebalancing.info/massage-meets-movement
Maandag 30 april – vrijdag 4 mei
Intuïtieve yoga en wandelen
met: Claire Piters
Meer info: www.clairepiters.nl
Woensdag 9 – zondag 13 mei
De 4 elementen in de mandala
o.l.v. Gambheera van der Post
Meer info: https://heel-zijn.nl
Donderdag 10 – zondag 13 mei (Hemelvaart)
Massage-wandelweekend
José van de Wouw
meer info: www.balans-massage.nl
Zondag 13 – zondag 20 mei
Savita-lenteweek
met: diverse workshopgevers
Maandag 21 – zondag 27 mei
Biodanza vakantieweek
o.l.v. Nathalia Liem
Meer info: www.biodanzamet nathalia.nl
Donderdag 31 mei – zondag 3 juni
Kruiden en wandelen in Sauerland
o.l.v. Carolien Hendrix
Meer info: carolienhendrix@ziggo.nl
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