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Agenda juni/juli 2018

WY centrum voor Bewust-Zijn

WY laat energie stromen


“De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren,
over de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de sterren.
Aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij”..............(St. Augustinus (4e eeuw)
Wij nodigen je uit op reis te gaan in jezelf om meer en meer jouw unieke zijn bewust te ervaren.
Ont-spannen en groeien in deze bewustwording is waar WY voor staat. Je bent meer dan welkom.
In deze nieuwsbrief vind je onze wekelijkse en maandelijks activiteiten, trainingen en workshops die in
het najaar gegeven worden. Aanmelden via mail en/of website. wycentrum@gmail.com
Alle activiteiten vind je ook in onze agenda: http://www.wycentrumvoorbewustzijn.nl/Agenda.html

~ Mantra zingen vr.avond 1 juni, 15 juni, 6 juli, 20 juli

We zingen mantras die resoneren rondom een thema wat aansluit op de
energie die aanwezig is. Met elkaar genieten we van de samenklank van
deze mantra’s en de healing sounds van verschillende instrumenten als
klankschalen, het monochord, Harmonium, drum en de Shruti-box. https://
www.facebook.com/events/142589223109902/
Inloop 19:45 uur eindtijd 22:00 uur Deelname 10 euro pp.

~ Meditatieve klankbeleving zondagmiddag 17 juni

Wim en Yvette nemen je mee in een meditatieve klankbeleving. Laat je meevoeren op de zuivere
klanken die je in een rustgevende flow brengen. De resonantie van verschillende instrumenten en de
klankschalen brengen je gedachtestroom tot rust verminderen stress en werken ontspannend.
Ontspannen in jouw natuurlijke resonantie. Een meditatieve beleving waarin lichaam en geest samen
vallen, je gedachteloosheid ervaart en je je bevindt in het gebied tussen waak en slaap...een weldaad
voor lichaam, geest en ziel… https://www.facebook.com/events/2029823814011270/
Inloop 12:45 klankbeleving van 13:00 tot ±15:00 uur Deelnamen 35 euro pp.

~ Vrouwen stemwerk oerklinken donderdagavond 28 juni

Deze bijeenkomst van WY vrouwen gaan we samen klinken vanuit onze oerbron. De adem, onze
levensbron, neemt ons mee, voelend waar onze wijsheid, onze expressie en onze levensvreugde zit. Dit
kanaal te durven openen zodat er een optimale energie en volle zuivere en helende doorstroom mag
zijn van hoofd, keel, hart en bekkengebied. https://www.facebook.com/events/194568478007108/
Start avond 19:30 uur einde 22:00 uur Deelname 20 euro

~ NIEUW!!! Vrouwen JAARTRANING “de zeven godinnen in elke vrouw”
zondag 22 juli, 26 augustus of 9 september introductie middag
INFO jaartraining: http://www.wycentrumvoorbewustzijn.nl/Godinnen-jaartraining.html
INFO introductiemiddag: http://www.wycentrumvoorbewustzijn.nl/Agenda.html
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~ NIEUW!!! KLANK-RETRAITE in een frans Chateau.
Een fantastische vakantie week in Frankrijk van 23 t/m 29 september
Klik op de link: http://www.wycentrumvoorbewustzijn.nl/Klankreis-XXL.html

~ Stilte meditatie zondagavond 10 juni en 8 juli

Je bent meer dan welkom is ons centrum om jou stem in stilte de wereld in te sturen.
Samen zetten we een liefdevol en krachtig energieveld neer. Voor ons is het telkens weer een prachtig
uur van verbinden en in verbinding zijn. Inloop 19:45 meditatie van 20:00 tot 21:00 uur Deelname gratis.

~ Mantra zingen met kinderen woensdagmiddag 30 mei en 27 juni

Meditatie, mantra en muziek voor kinderen het zingen van mantra’s muziek maken en mediteren draagt
er toe bij dat het zelfbeeld van kinderen versterkt wordt. Bovendien is het zingen en muziek maken met
elkaar leuk, gezellig en verbindend. Tussendoor mediteren we waardoor de kinderen leren hoe het is
even een rustmoment in het leven in te lassen. Ze krijgen meer feeling met hun lichaam en leren
focussen. De concentratie wordt bevorderd en emoties krijgen een plek.
Woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. Deelname 10 euro per keer.

~ Energetische Reiki oefenavond donderdagavond 21 juni 19 juli

Eugene de Schrijver en Yvette Baan heten je van harte welkom op deze samen deel avond voor allen die
reiki 1 of 2 hebben. Een heerlijke avond in Reiki energie terwijl je een ander behandelt en zelf wordt
behandeld. Inloop 19:15 uur start 19:30 uur einde 22:00 uur Deelname 25 euro pp.
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