wat beZIELt je seizoen 2018 - 2019

Bijzondere vieringen

Tweeledige workshop
Zondag
19 mei 2019
13:00-16:00 uur

Willemijn van der Nolkvan Gogh geeft sinds
2006 Sacred Dance
aan Vrijzinnigen NL
Brielle e.o.
Zij geniet ervan haar
passie met anderen te
mogen delen.

Cursusprijs voor deze
middag Eur. 15,— p.p.
Opgeven per
Email: arjaengerrit@gmail.com
Er kunnen maximaal
20 personen meedoen.
Op 19 mei kunt u deelnemen aan
deze tweeledige workshop. We beginnen met sacred dance o.l.v. Willemijn
en daarna maken we een klankreis
o.l.v. Cora. Neem voor de klankreis
een matje en kussens mee om op te
liggen, voor het dansen zijn soepele schoenen raadzaam.

E

Cora de Jonge werkt al
negen jaar als zelfstandig massagetherapeut
in haar eigen praktijk
Corazon te Schiedam.
Naast diverse vormen
van massage en reflexologie verzorgt Cora ook klankmeditatiebijeenkomsten.

Sacred Dance (Sacrale Dans)

én of twee keer per maand zijn er ‘s
zondags om 10:00 uur vieringen in
ons gebouw “Kerkstraat 10”. Naast

‘gewone’ vieringen zijn er bijzondere

vieringen. Een overzicht daarvan treft u
hiernaast aan. Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kopje koffie of thee na te praten.
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Dans kan je zien als een taal van de ziel.
Met onze voeten dansen wij vormen op de grond en komen zo fysiek in beweging,
Voor mij is Sacrale dans een vorm van beweging die meer is dan een fysieke beweging, voor mij is het een vorm van beweging die mij helpt de weg te gaan van de
verbinding met de stilte.
Hein Stufkens verwoord dit zo in zijn dansliedje:
“Dans van de ziel die het lichaam leert bidden,
dans van de geest die wat hard is verzacht,
dans van het wiel rond de as, rond het midden,
waar het geheim dat je bent op je wacht.”
Klankreis
Een klankreis beleef je liggend op een yogamatje of als dat lastig is zittend op een
stoel, met je ogen dicht. Het is een meditatief concert waarbij Cora diverse instrumenten gebruikt: klankschalen, Tibetaanse drum, Sjamanentrommel, Rainpipe, Koshi’s
(windgongs) vanuit de Pyreneeën en de Ocean drum. De klanken van deze instrumenten brengen je in een diepe ontspanning en kunnen diepe gevoelslagen raken en
in beweging zetten. Al luisterend kun je associaties krijgen met plaatsen of herinneringen. Ook kun je de klankschaaltrillingen lichamelijk ervaren als de schaal op of bij het
lichaam wordt gehouden.
Een klankreis maken helpt je om van je hoofd in je lichaam te zakken.
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