Omarm je meesterschap
Epe 28 oktober 2018

In overgave aan muziek en
dans, kun je ontdekken hoe
je beweegt en hoe je je
daarbij voelt.
Hoe heerlijk is het om uit
je hoofd te zijn en lekker in
je lijf te zitten.
Weg stramme benen, stijve
nek, schouders en
hoofdpijn! Jezelf en
anderen ervaren in plezier
en verstilde momenten,
ontdekken wat echt bij je
past…
Edelstenen, mineralen en
hun geneeskrachtige
werking zijn al eeuwenlang
bij mensen bekend. Deze
helende energie kan je in
het proces van overgave
uitstekend ten dienste
staan en heldere inzichten
verschaffen, zodat je
vanuit je kracht de dans
van het leven tegemoet kunt treden.
Als je bereid bent jouw energie samen te laten werken met die van de (half-)
edelsteen, versterk je de band met de kern van je wezen, je authentieke zelf.

Facilitatoren
Anne Claire Venemans is van jongs af aan dol op stenen.
Ze vond haar schatten als kind op het strand of in het bos.
Later kreeg ze belangstelling voor (half) edelstenen, deels
omdat ze zulke prachtige kleuren hadden en omdat zij ze
goed in een sieraad kan verwerken. Zij is kunstenares in
Energy Arts.

Mai Lan Peg heeft zich eveneens van jongsaf aan
aangetrokken gevoeld tot stenen. De weg naar (half)
edelsteen was vanzelfsprekend. Ze verzamelde ze in haar
atelier Cunucu Arte en verdiepte zich in het helen met
stenen. Daarnaast is ze didactisch facilitator in Biodanza.

Locatie - Centrum Oostraven, Oostravenweg 5, Epe
Tijd - de workshop duurt van 10.30 – 17.30 uur
Kosten - workshop € 55,- aan de zaal, en € 45,- als vroege vogeltarief bij
aanmelding en bankoverschrijving voor 17 oktober a.s. aan stichting Shangri La
NL66INGB0005799723 ovv ‘verdiepingsworkshop 28.10.2018’
Informatie en aanmelding - biodanzasoul@gmail.com

Mai Lan Peg 06 51 29 48 58 Anne Claire 06 283 293 73
www. dance-for-life.nl www. mysticanneclaire.com
Goed naar je zintuigen en je gevoel luisteren, is de beste methode
om edelstenen te vinden die op dat moment bij je passen
om manifestatie in de workshop mogelijk te maken.

