LOCATIE:
Centrum voor Zingeving, Brinkweg 2
LUTTELGEEST
DATUM:
Vrijdag 6 april vanaf 17.00 uur
Zondag 8 april einde rond 17.00 uur
Ontvangst vanaf 17 uur met thee en koffie.
Erna kookt voor ons.
PRIJS, DEELNAME EN AANMELDING*:
€ 280,- vroegboekprijs. Na 1 februari 2018 € 310,Dit is incl. overnachtingen, 2 x diner, 2 x lunch en 2 x ontbijt.
Aanbetaling € 150,- voor 1 februari.
Je meldt je aan door je aanbetaling over te maken op rekening;
NL84RABO0364051183 voor 1 februari. t.n.v. M. A. van Koeveringe,
o.v.v. Jouw naam + Weekend Verlangens.
Plus een mailtje naar: marleenvankoeveringe@gmail.com

VERLANGEN DANSDAG 25 februari:
Als losse dansdag € 55,-.
als je aan het Verlangen weekend deelneemt: € 30,Graag weet ik van te voren wie er komt.
Je meldt je aan voor deze dag door je betaling over te maken
voor 15 februari op rekening NL84RABO0364051183
t.n.v. M. A. van Koeveringe o.v.v. Jouw naam + Dansdag 25 februari.
Plus een mailtje naar: marleenvankoeveringe@gmail.com
* Bij afmelding is geen terugbetaling mogelijk.
Door aanmelding en betaling ga je akkoord met het feit dat je volle verantwoording neemt
voor alles wat direct of indirect met deze deelname samenhangt of eruit voortvloeit.

BIODANZA
WEEKEND

2018

DE BOOM VAN VERLANGENS
een mysterieus avontuur

met MARLEEN VAN KOEVERINGE
LUTTELGEEST 6, 7, 8 APRIL 2018
DANSDAG: 25 FEBRUARI 2018

De Boom van Verlangen, een mysterieus avontuur.
Als je al langer Biodanza doet, heb je gemerkt dat Biodanza een doorlopend proces is. Soms merk je dat je in je proces een extra duwtje wilt hebben
om verder te komen. Onze angsten weerhouden ons ervan om ons volledige
potentieel te ontwikkelen. En onze angsten blokkeren ons ook om ons verlangen
te voelen. Onze angsten en onze verlangens hebben veel met elkaar te maken.
Het is belangrijk om verlangens te hebben, ze te erkennen, te voelen en ze ook
naar buiten te brengen. Als je gaat ervaren wat jouw verlangens zijn, kom je
ook aan het ervaren van wat je mist.
Rolando Toro heeft bij uitstek Het Minotaurusproject (Boom van angsten) en de
Boom van Verlangen ontwikkeld om onszelf op een dieper stuk te kunnen ontwikkelen, dan wat er in de wekelijkse les gebeurt.
Verlangens hebben we nodig om ons leven richting te kunnen geven. Er zijn tijdelijke verlangens, die als ze ingewilligd worden blijdschap brengen. En je hebt
blijvende verlangens die bewust of onbewust richting geven aan ons levenspad,
die een bron van wijsheid zijn. Vervulling van zo’n verlangen geeft geluk.
Rolando Toro: ‘‘Kunnen we luisteren naar onze verlangens om onze bestemming
te bereiken?” Wat zijn onze blijvende verlangens, die ons altijd hebben geleid
door het labyrint van ons leven?
Voor Rolando Toro is het belangrijkste moment van De Boom van Verlangen,
het moment, dat je je verlangen wordt. Dat je Verlangen Bent. Dit genereert een
energie van tintelende veranderingen in jezelf en van de dingen om jou heen.
Nu hoef je alleen maar te wachten op de dingen die komen gaan....”
We zullen door middel van individuele en collectieve dansen steeds contact
maken met onze essentie en van daaruit onze diepste verlangens dansen.
En door jouw verlangen dansend te Zijn, zet je het universum in beweging.
De Boom van Verlangen is een prachtige, diep affectieve en krachtige verdieping in je persoonlijke transformatieproces.

Zie verlangen als een vitale motor. Als je geen verlangens hebt in je leven, is er
leegte, dan heb je geen richting en weet je niet waar je naar toe moet gaan.
Op zondag 25 februari 2018 organiseer ik een DANSDAG om van te voren
alvast dieper kennis te maken met de Verlangens. Ze te inventariseren en kun je
ook kennis maken met andere deelnemers.
Mocht je die dag niet kunnen, dan stuur ik je ‘de Lijst van Verlangens’ toe en vul
je de lijst thuis in of gedurende mijn wekelijkse les. Aan de hand van deze door
jullie ingevulde lijsten maak ik de workshops voor het weekend, helemaal op
jullie afgestemd.
Het zijn de onbewuste krachten (zoals onze angsten en onze verlangens) en
onze instincten die onze handel en wandel in ons leven bepalen. Hoe bewuster
wij worden van die krachten, hoe krachtiger wij zelf worden.
Stoppen met denken, Aktie, Bewegen, Doen, Dansen.
We zullen een heel heerlijk weekend samen zijn. Onder één dak slapen, eten,
dansen, plezier maken, genieten van elkaar aanwezigheid. In een prachtig
centrum in Luttelgeest, met een fijne sfeer.
Het zijn 2 persoons kamers. Erna reist mee om te koken.
Deelname: om deel te kunnen nemen, moet je minsten 6 maanden Biodanza
ervaring hebben. Neem bij twijfel even contact met me op.
Marleen: 06 - 2061 8971
marleenvankoeveringe@gmail.com
www.biodanzametmarleen.nl

