
Workshop ronde 5 maandag 10 juni 2019 tussen 9.30 en 12.00 u 
 
Locatie: De Deel tijd: 9.30 – 12.00 uur  

Ecstatic Dance met met Nykkyo Energy DJ 
 
Ecstatic Dance is een “bewuste” vrije vorm dans. Iedereen kan deze dans dansen en 
iedereen is welkom. Dans en beweeg in alle vrijheid zoals jij dat graag doet. Jij maakt je 
eigen dans op jouw unieke manier  Je mag in je eentje dansen en/of met één of meerdere 
danspartners.  Wil je samen met iemand dansen, benader die persoon dan met respect. Stel 
jezelf de vraag: ‘Staat hij (zij) er open voor?’ Spiegel de beweging van die danser, maak 
oogcontact of biedt een hand aan. Zie en voel de reactie.  Wanneer je alleen wenst (verder) 
te dansen, breng dan je handen samen voor je hart en bedank de ander door te groeten 
met een knikkend gebaar. Namasté. 

 

Locatie:  de Tipi (healingveld) tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Een innig gesprek met moeder aarde –  Ludzarda Everts 

 
Een open hart verbinding met de aarde moeder, reizen en  verbinden met je ziels missie , ontladen en 
opladen. Inzichten ontvangen en vanuit je innerlijke weten vooruit kunnen. 
Tijdens de workshop ga je met Ludzarda deze heilige reis maken, deze reis route heeft Ludzarda in 
spirit ontvangen en als opdracht gekregen om te delen. Hierin heb 
je de mogelijkheid om heling op je man/ vrouw energie te ontvangen, en krijg je de kans om inzichten 
voor jezelf te verkrijgen. Tijdens deze workshop werkt Ludzarda samen met Thea Velthuis die 
muzikaal ondersteund met harmonium en trommels. 
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Locatie: de Theaterzaal tijd: 10.00 – 11.30  uur 

Osho Kundalini Meditatie – Ma Deva Madhuri 
 
Eén van de meest prettige meditaties van Osho om te doen. De Kundalini is een zusje van Osho’s 
Dynamische meditatie.  De Kundalini Meditatie zorgt ervoor dat je energie weer/meer gaat 
stromen op de plaatsen waar je blokkades hebt of waar je energiestroom 
wordt onderdrukt. 
De eerste twee fasen, het schudden en dansen, werken in de hand dat wat 
vast en rotsachtig is gaat smelten. Door schudden en dansen worden 
blokkades getransformeerd in levensenergie, in vreugde en plezier. In de 

twee volgende fases komen we tot verstilling.   

 

Locatie:  de Dromenvanger. Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Tantra workshop “Tao van de liefde” voor stellen- Arnoud Colenbrander en Mieke Vos 
 
Ontdek hoe je door contactoefeningen en meditatie dichterbij je partner komt. We bieden 
een tantrameditatie die later ook thuis samen kunt doen.  Gelegenheidsstellen zijn ook 
welkom.  Toegankelijk voor mensen met weinig of geen tantra ervaring; we houden de kleren 
aan. 
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Locatie: de Shamyana-tent. Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Volledig Vrouw Zijn! – Pippa Pinuppins en Alejandra Acosta 

 
In de Witte Tent bijeenkomsten met Pippa Pinuppins en Alejandra Acosta richten we ons samen met 
andere vrouwen op de kwaliteiten: licht (werpen op), helderheid, wijsheid, vreugde, humor en 
wezenlijk floreren. Wij bieden een warm bad voor vrouwen van veel creativiteit, actieve oefeningen, 
rituelen, symboliek, natuur, dans en beweging, klank, meditatie en deelrondes met elkaar in kleinere 
en grotere groep. Speelse, veilige, vrije en kernachtige bijeenkomsten waarbij je je weer gaat 
verbinden met de wereld en je leven op je geheel eigen en unieke wijze. We richten ons op thema’s 
als: floreren, essentie, vrouwelijk leiderschap, bestemming, verwondering en verbinding. Daarbij wordt 
je gesteund door je zusters. 

 
 
Locatie: de Trance Tent. Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Inzichtgevend tekenen: De tekening als spiegel van de Ziel – Karin Laars 

 
Na een korte visualisatie kiest het onderbewuste uit miljoenen beelden in je hoofd, precies het beeld 
wat voor jouw belangrijk is op dit moment. Daar maak je een tekening van. Aan de hand van vragen 
gaan we kijken wat jouw tekening je te vertellen heeft. Wat is er in jouw tekening te zien? Wat zie je 
in jouw spiegel?  Je hebt geen ervaring met tekenen nodig, iedereen vanaf 10 jaar kan mee doen! 
Welkom! 
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