
Workshop ronde 4 zondag 9 juni 2019 tussen 14.30 en 16.00 u 
 
Locatie: De Deel tijd: 14.30 – 16.00 uur  

Wereldconditie – Holistische dansfitness – Jeanine Theunissen 

 
Een vrolijke combi van diverse dans-, bewegings-, zelfmassage- en body-mind technieken met respect voor 
je eigen fysieke grenzen: Bewegingen die energie opwekken, doorstroom bevorderen, ontgiften, spieren en 
gewrichten los en soepel houden/maken en versterken, helpen gronden/aarden, het immuunsysteem 
stimuleren, vet verbranden en ontspannen. 
Alles op muziek uit Afrika en Zuid/Midden Amerika! 
” Dank voor de wekelijkse happiness-shots! Ik kan niet meer zonder; een prettige en gezonde verslaving!” 
“ Deze combinatie van geweldige muziek, de humoristische ontspannen benadering en de variatie in 
bewegingen: iets vergelijkbaars kan je niet vinden” 
Voor een shotje endorfine naar de les van Jeanine!

 

Locatie: Tipi (Healingveld) Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Monsters bestaan (niet) door Roelie Hommes 

 
Als het goed is heeft jouw volwassen zelf inmiddels begrepen dat monsters niet bestaan. Spoken 
in de kast, draken onder het bed, dat kleine kind is inmiddels wel wijzer. Maar is dat ook zo? 
Ontdek op praktische wijze in welke monsters je nog gelooft en zie welke beperkende 
overtuigingen je weerhouden in volle vrijheid en verbinding te leven. Door gebruik te maken van 
een praktische methode kom je in contact met je innerlijke kind, die nog veel monsterlijke 
overtuigingen koestert. Met een praktische en verhelderende benadering en leer je hoe je liefdevol 
afscheid van deze monsterlijke overtuigingen kan nemen en daardoor vrijer en lichter leert leven.  
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Locatie: Theaterzaal  Tijd: 14.30 – 16.00 uur. 

Earth Sounds klankenreis – Paul Melis en Ingeborg van Berkel 
 
Van oudsher reageren wij zeer sterk op klanken en muziek. Deze vorm van communicatie is 
uniek en beweegt elke cel in je lichaam. 

 

Locatie: de Dromenvanger. Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Workshop Tantrische Derde Oog activatie door Mark & Janine (Wilde Ziel) 
 
(Playful Abundance Tantra):  Vanwege het thema van het festival: Gypsy, hebben we 
gekozen voor het thema: derde oog activatie in onze workshop Playful Abundance 
Tantra. Mark en Janine hebben een achtergrond in oa. witte Tantra. Dat is tantrameditatie, 
tantrische ademhaling, liefdevolle ontmoeting, dans en soms een beetje massage. We zetten 
tantra op een eigenzinnige, en speelse manier in. Bewust, omdat we door te spelen een 
veilige ruimte zonder druk scheppen, waarin je onbevangen leert en onderzoekt. Wij merken 
dat je vanuit die lichtheid makkelijk transformeert en loslaat wat je niet meer 
dient. Meenemen: makkelijke kleding waar je je mooi in voelt en geschikt om in te dansen. Flesje water. Omslagdoek of grote 
handdoek of fleece deken. 

 
 
Locatie: de Oerakel-tent (Healingveld). Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Drumcirkel met Mark Bresser en Eve Oevering 

 

Een shaman drumcirkel is een manier om woordeloos te verbinden met elkaar en de plek. 
Na een begroeting van de elementen is er een ruimte om jouw ritme te 
vinden in het samenspel. 
Het gaat om intuïtief je bijdrage leveren aan het geheel, met afstemming op elkaar. Een fijne en heilzame 
ervaring voor je lichaam en geest.  
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Locatie: de Shamyana-tent. Tijd: 14.30 – 16.00 uur  

De Reis van de Held – Alex Berendsen 
 
De Reis van de Held is een workshop die antwoord geeft op de grote levensvragen. 
Net als vele mensen zocht ik lange tijd antwoord op die vragen: – Waar doe ik het allemaal voor, 
wat is de zin van het leven? – Je hebt een leuk leven maar toch voel je onrust. Waar komt die 
onrust vandaan?  De Reis van de Held is een innerlijke magische reis die als doel heeft om op een 
diepere laag te zoeken naar betekenis in je leven. 
In deze workshop doorlopen we via speelse oefeningen en verhalen de stappen van de Reis van 
de Held en krijg je inspiratie om je eigen Reis van de Held te creëren zodat je tot op hoge leeftijd 
een betekenisvol en kleurrijk leven kunt hebben.  We worden in ons leven soms wakker geschud, geroepen en uitgenodigd om de 
reis te beginnen. De weg kiest de held, maar kiest de held ook de weg? 

 
 
Locatie: de Trance Tent. Tijd: vanaf 14.30 uur 

Satsang met Dick Sinnige 

 
Satsang is een ont~moeting in bewustzijn. Alles kan hier aan het licht komen! Hier delen we het diepste in 
ons, in de vorm van vragen en antwoorden en een tijdloze onderliggende stilte. 
Een citaat: “We zijn hier om onze onveranderlijke natuur te zien. Om dat te zien wat altijd is, wat je altijd 
bent geweest en altijd zult zijn. De persoon die je bent – die geboren is en die ook weer zal sterven – is 
een ervaring die je meemaakt als bewustzijn.  Je ware natuur is puur bewustzijn. Onveranderlijk. Het is 
eigenlijk heel merkwaardig dat we dat vergeten zijn. En het is heel eenvoudig om het weer te weten. 
Je bent de open ruimte van het bewustzijn. Bewustzijn is vrij en valt onder geen enkele wet. Het is de stilte 
in je die weet.” Van Harte welkom.  
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Locatie: de grote Gypsytent. Tijd: vanaf 14.30 uur 

Familie-opstellingen met Peter den Haring 
 
Een Familie Opstelling is een moderne, paranormale vorm van groepstherapie die veel terrein wint bij 
het aanbod van vernieuwende therapieën. Deelnemers (representanten) stellen zich bewust in een 
lichte trance open voor de geest van iemand of iets. Overledenen, entiteiten, buitenaardsen, 
aardewezens, concepten, idealen, noem maar op. Van te voren moet men daarom goed gronden en 
even leren hoe aanklevende ballast los gelaten kan worden. De opgewekte trance moet ook bewust 
afgesloten worden. Je kunt met dit systeem beter zicht krijgen op familiekarma en onverklaarbare 
tegenwerking of ongrijpbare angsten. 
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