De Boom van Verlangen
10, 11 en 12 juni 2022 in Gouda

Voel jij je af en toe kriebelen van verlangen?
Wil je je verbinden met de roep in jezelf?
Jouw diepste wensen naar boven laten komen?
Uitreiken naar het schier onbereikbare?
Kom dan naar dit weekend en dans de inwilliging van
jouw diepste verlangen naar je toe.

DE BOOM VAN VERLANGEN
Onze verlangens vormen onze basisbehoeften. Je hebt tijdelijke
wensen, 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
verlangens geeft geluk.
Rolando Toro: ‘‘Kunnen we luisteren naar onze wensen 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...
In deze workshop word je uitgenodigd om door middel van individuele en collectieve dansen naar de diepte van jezelf te navigeren
en van daaruit je grootste verlangens te dansen. En door jouw wens
dansend te Zijn, zet je het universum in actie.
De Boom van Verlangen is een prachtige, diep affectieve en krachtige
verdieping in je persoonlijke transformatieproces.
Het weekend wordt georganiseerd door Biodanza School Rotterdam
en is, naast de studenten van de School voor Biodanza Rotterdam,
toegankelijk voor mensen die belangstelling hebben in te stromen in
de nieuwe cyclus van de school die startte eind 2021, Daarna-ast zijn
oud-studenten en -indien er nog plek is- ervaren deelnemers uit
verdiepingsgroepen welkom.
We zien uit naar jullie komst, voel je van harte welkom!

Boom van Verlangen
Datum
Vrijdagavond 10 juni t/m
zondag 12 juni 2022
Facilitator
Phoebe Felen
Locatie
Het Vijfde Huis,
Jac. P. Thijsselaan 45,
Gouda
Aanvang:
Van vrijdag 19.30 uur tot
zondag 18.00 uur. Inloop
vrijdag om 19 uur
Prijs
€ 180 incl. alle workshops bij inschrijving en
aanbetaling vóór 30 april.
Daarna € 195.
Voor wie?
(Oud)-studenten Biodanza
School Rotterdam,
ervaren Biodanceros, die
belangstelling hebben student van de school te
worden en -indien er nog
plek is- studenten,
docenten en ervaren
deelnemers uit
verdiepingsgroepen. Voor
studenten van de school
geldt dit weekend als
seminar
Opgave:
Je bent verzekerd van
een plaats door
inschrijving per e-mail en
vooruitbetaling van €50,(niet terugvorderbaar, wel
door te schuiven naar
andere deelnemer).
Contact Phoebe
phoebe@biodanzaschoolrotterdam.nl
Telefoon 06-26044666

Meer info op www.biodanzaschoolrotterdam.nl en www.biodanzametphoebe.nl

