De Engel in jou
14, 15 en 16 DECEMBER 2018
Met Phoebe in Centrum Orion

‘‘Als we de engelen uitnodigen verbinden we ons
met essentiële aspecten van het universum. Daar
waar de grens tussen buiten en binnen verdwijnt
nemen we de organische natuur van de realiteit
waar’’ ~ Rolando Toro, creator van Biodanza

De Engel in jou
Vormgeving: Petra Klerkx Amsterdam

In dit seminar vlak voor de Kerst hebben we een geweldige mogelijkheid om ons te verbinden met het archetype van de Engel in onszelf en hun energie om ons heen. Hier ontmoeten wij schoonheid,
harmonie, onvoorwaardelijke liefde, vrede, verruimd bewustzijn,
eenheid en gebeuren wonderen als vanzelf.
Onze innerlijke engel uit te nodigen en al dansend te bekrachtigen
is een feest van thuiskomen. En het enige wat we daar voor hoeven
te doen is ons open te stellen. We gaan samen op reis, verwoorden
onze vraag en de engelen staan te popelen om hun vleugels om ons
heen te slaan. En samen met ons te genieten van wie wij werkelijk
zijn: wezens van Licht en Liefde.
Dit weekend wordt gegeven door Phoebe, directeur van de Biodanzaschool in Rotterdam.
Phoebe heeft zich van jongs af aan verbonden gevoeld met de engelen. Ze heeft hun enorme troostende kracht ervaren toen ze in een
moeilijke tijd opnieuw contact legde en hun hulp kreeg. Nu danst
ze met mensen mee op de wonderlijke weg naar hun diepste kern.
Het weekend wordt gegeven in Centrum Orion. Je kunt samen met
je maatje een ****hotelkamer boeken op 1,5 km afstand voor
€ 27,25 p.p. inclusief ontbijt. Op zaterdagavond dineren we gezamenlijk naar keus.
In de engelenweekends gebeuren magische dingen en veel mensen
komen daarom jaarlijks terug. Deze keer dansen we de oorspronkelijke dansen die Rolando Toro ontwierp voor het archetype van de
Engel. Voel jij ook de fluistering dat jij hierbij wilt zijn? Luister er
naar en laat je er door leiden. De engelen zijn er voor ons en laten
ons dat graag voelen en weten. Op de website lees je ervaringen
van andere deelnemers.
Je Engel wacht in jou, weet je van harte welkom!

Seminar De Engel in jou
Vrijdagavond 14, 15 en 16
december 2018
Locatie:
Centrum Orion, Wollefoppenweg 91, Zevenhuizen
Aanvang:
Vrijdagavond 19.30 uur tot
zondag 17.30 uur.
Inloop vrijdag om 19.00 uur
Prijs en overnachting
€ 175 voor de workshops. Bij
opgave en betaling van € 60
ná 11 november: € 195
Overnachting
Je slaapt voor € 54,50 per kamer per nacht inclusief ontbijt
in het NH hotel**** op 1,5 km
afstand van Orion.
Op zaterdagavond eten we
gezamenlijk.
Voor wie
Studenten, docenten, en indien er plek is enkele mensen
met Biodanza ervaring.
Voor studenten van de school
van Rotterdam geldt dit als
seminar.
Opgave:
Je bent verzekerd van een
plaats door inschrijving per
email, en (niet retourneerbare)
aanbetaling van € 60 op NL81
INGB 000 809 2048 t.n.v. Biodanzaschool Rotterdam o.v.v.
‘je naam en De Engel in jou’
Contact Phoebe
phoebe@
biodanzaschoolrotterdam.nl
of T. 020-6260339
Info ook op de website

Meer info op www.biodanzarotterdam.nl

