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Anita Kooij

https://www.beingmoved.nl/

Art of non doing,
als basis voor leven met verlangen.

In de dansende beweging
(her-)kennen wij onszelf.
Speels, licht en open vinden wij,
steeds opnieuw,
de eigen vorm van expressie.

Als tantrika ben ik volop bezig met erkennen, voelen, doorleven, waarderen en genieten van verlangen.
Ik probeer haar te begrijpen, te doorzien en te leven.
Inmiddels heb ik diep respect voor de kracht van verlangen en ben ik bereid om haar te dragen.
Verlangen wijst de weg en ik hoef maar te volgen.
Hoe snel is zij echter verdwenen als de mogelijkheid tot vervulling wordt afgesneden.....

Mijn naam is GerJan (of GJ)
en ik ben een ongeveer 2 meter lange psycholoog die zich heeft laten omscholen tot yogadocent.
https://kernyoga.com/

Mijn behoefte en zoektocht om yoga in mijn dagelijks leven een definitieve prominente rol te laten spelen, werd aangewakkerd tijdens een
verblijf in de prachtige Mangrove yoga ashram in Australië en bij terugkomst ben ik in 2013 dan ook gelijk begonnen met een opleiding tot
yogadocent.

Yoga Nidra geeft aan iedere individuele beoefenaar datgene, wat op precies dat moment nodig is.

Karien Pieterse
http://www.praktijkeigenwijze.nl/

Een krachtige tool die ik je graag aanreik is:
omgaan met voorouderlijke kracht en ballast.
Met veel plezier en voldoening geef ik in mijn praktijk ‘Eigen Wijze’ Sjamanistische healing,
Voetreflexzonemassage, Metamorfose massage, Quantum Touch, Reiki en individuele sessies familieopstellingen.
Naast individuele consulten geef ik ook cursussen Metamorfose massage, workshops Sjamanistische Healing technieken
en groepsworkshops familieopstellingen.
Dit doe ik op mijn ‘Eigen Wijze’, met toewijding, humor en respect voor ieders ‘Eigen Wijze’.

Miranda Schutten

https://www.rouwkostentroostvoer.nl/

"Zelfs de mooiste vlieger stijgt niet op zonder
tegenwind" (Chinees gezegde)
Een mooie metafoor van wat wij in ons leven tegenkomen. We hebben het vaak over pieken en dalen; in wezen gaat het over de dynamiek van
beweging. Aan ons is het om te ontdekken dat wij niet de ‘pieken en dalen’ zijn, maar de ‘manager’ van de energie in die op- en neergaande
bewegingen. Zodat je gaat ervaren wat leven betekent, en wat jij betekent en betekenen kan.

Een ritueel op een markante (overgangs-)situatie is een fysieke bekrachtiging daarvan.
Een teken van jouw JA van dat moment.

Monique Appels
https://www.moniqueappels.org/

Klank is hetgeen van waaruit materie gemanifesteerd wordt.

Als wij als collectief ervan doordrongen zouden zijn wat de zeggingskracht van klank en muziek is, dan zou de auditieve werkelijkheid
in ons leven grondig transformeren. Werkelijk horen wat er is, en hoe dat resoneert met ons zelf – verbindt je met je liefdevolle bron.
Het is een van mijn grote drijfveren in mijn werk en leven.

Geef je (innerlijke) stem een ruim podium. Je zal er vele vruchten van plukken!

Sasja Cappendijk
https://www.sasartcreation.com/

Laten we meer kleur in de wereld brengen!

Door middel van ‘associëren’
zie je jouw verhaal in beeld ontstaan.

Ik heb een gedegen achtergrond in Kunst en Design.
Naast ‘t ontwerpen van eigen kunst, geef ik workshops in o.a. The Artist’s Way.
“Mijn streven is dat we vrijer, speelser en meer ontspannen omgaan met onze creatieve vermogens.
Let's Create, want ik ben ervan overtuigd dat creativiteit inherent is aan de mens.
Een aangeboren eigenschap die zich bij ieder op een andere manier kan uiten.”

