
  

Meer info Veerle Phara 

 

Door diverse trainingen maar vooral door intense ervaringen (oa met de Mapuches in Chili)  
groeide ik tot sjamanistisch en therapeutisch coach. Ik volgde ook verschillende yoga 
Teacher trainingen. Door inwijdingen, ceremonies en rituelen loop ik het pad van 
Pampamesayoq naar een Paqa, een medicijnvrouw. 

Ik ben gefascineerd door het coachen van groepen en mensen, en voel de passie om geest  
en bewustzijn van mensen te openen, om een dynamiek te creëren die mensen verbindt in 
een levend web van ervaringen, gevoelens, gedachten, intenties ... 

Als reisleider begeleid ik groepen in Latijns-Amerika, dit magische prachtige continent. Ik  
geef ook al jaren cursussen aan gidsen en reisgidsen over cultuur en communicatie, 
groepsdynamica, animisme, sjamanisme, duurzaam toerisme ... 

Tijdens de begeleiding van een groep door Peru in oktober-november 2014 verbleven we bij 
een lokaal gezin in Amantaní, het vrouwelijke eiland in het Heilige Meer van de Inca’s, het 
Titicacameer ... Tijdens een individuele coca-lezing vertelde onze Paqo Pedro me ... 'Dios te 
ha dado el don para guiar grupos ", God gaf je het talent om groepen te begeleiden ... 

Ik geef healings, organiseer en coach ceremonies en mezelf onderdompelen in het 
energetische pad. Reiki is een vorm van helingswerk waar ik me al 20jaar geleden toe 
aangetrokken voelde, ook veel mensen ingewijd in dit mooie pad. Ik volgde ook vele retreats 
rond lichtwerk en heling en werd geïnitieerd in diepgaande inwijdingen asl Munay Ki en 
Ñusta Karpay. Mijn belangrijkste bron van genezing is Pachamama, Moeder Aarde, en de 
vrouwelijke wisdom en energie van inheemse culturen in Latijns-Amerika. Ik mocht ook, na 
jaren verdieping in de wijsheid van de Inca’s, door de Q’ eros, mijn inwijding ontvangen als 
Inca-priesteres, gedoopt in de koude waters van het heilige Titicacameer bij Isla de la Luna, 
het eiland van de Maan (Bolivia).  

Door het Obod-traject verdiep ik me ook in rituelen en het pad van de Druïden, zinkend en 
meer zoekend naar mijn Keltische en Germaanse wortels ... 

Godinnenculturen van over de hele wereld fascineren me. Een paar jaar geleden reisde ik 
naar Malta en Gozo. Gozo is het vrouwelijke eiland met de herinneringen aan een rijke 
neolithische cultuur. Ik bracht daar uren en uren door, zittend, luisterend, mediterend, de 



energie van Ggantija, Santa Verna en de Xaghra Stone Circle observerend. Ik kon voelen door 
de verbinding met de aarde, hoe ik thuis kwam. De megalithische stenen herinneren nog 
steeds aan een enorm rijk verleden waar de Grote Moeder werd geëerd in een harmonische 
en liefdevolle samenleving tussen mannen en vrouwen, in een harmonieuze verbinding met 
de aarde en alle elementen. De Godin stuurde me een duidelijke boodschap: breng onze 
herinnering terug ... Al het werk samen met vrouwen en mijn eigen Goddess levenspad, in 
verband met een diep verlangen om iets groters in de wereld voor en door vrouwen te 
realiseren, leidt me naar de creatie en de bezieling van het Belgische Ostara vrouwenfestival, 
maar ook als lid van het kern team van Hieros Gamos festival waarin ik Hoedster van het 
Grootmoeder vuur ben op het vrouwenveld, en de intense medewerking in het Lorelei 
vrouwenfestival Nederland (fire keeper, temascales). Het is deel van healingwork van 
vrouwelijke energie op een meer universeel niveau. Dankbaar en gesterkt met deze 
boodschap van de Grote Moeder, breng onze herinnering terug .. bewandel ik verder dit 
bijzondere levenspad ... 

Yoga, dans, beweging en meditatie zijn prachtige passies die me helpen te gronden en thuis 
te komen in mezelf, in mijn hart en ziel! Yoga en dans maken al 34 jaar deel uit van mijn 
leven. en ik geef de voorkeur aan een intuïtieve, contextuele en creatieve manier om 
mensen te begeleiden en te coachen en vorming te geven aan volwassenen. Dance & Play is 
een creatie waarbij we een reis maken door de 7 energitische centra van de chakra's, 
langzaam groeiend door middel van dans, beweging, ademhaling ... naar vreugdevolle, 
creatieve wezens.  SenseFlow is mijn eigen yoga-proces, met een focus op het ontwaken van 
de vrouwelijke krijgsterenergie! De laatste tijd verdiep ik me in aardende yoga, om diep te 
centeren in mezelf en in de aarde, en nog dieper te landen in mijn lichaam en bewustzijn. 

Astrologisch ben ik een dubbele leeuwin, er is heel veel vuurenergie in mijn hele wezen. Ik 
hou van vuur en het is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks leven, als vuurvrouw en 
hoedster van het vuur. Ik eer de vrouwelijke kracht van Grootmoeder vuur. Ik hoed het Vuur 
op verschillende festivals, als een Heilig Vuur, en begeleid vuurceremonies, vuurlopen en 
zweethutten. Zweethutten is als een tempel van de aarde, waar ik me thuis voel, diep in de 
schoot van Moeder Aarde.  

Ik deed een Vision Quest in april 2017, waar ik 4 dagen en 4 nachten alleen in de bergen in 
Spanje verbleef. Intense en wonderbaarlijke ervaring, waarbij ik een Visioen kreeg rond mijn 
missie op aarde, als Hoedster van de Tempel van de Aarde. Mijn doel is nu om een tempel 
van de aarde te creëren, voor iedereen, met zweethutten, temascales, sauna's, baden, 
rituelen, ceremonies en coachings, allemaal bestemd om vrouwen en mannen te 
ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun grondingsproces. Dit willen we in 
Portugal creëren maar evenzeer met de intentie om overal ceremonies en rituelen te laten 
doorgaan, een oude herinnering opnieuw op te wekken in onszelf en in onze omgeving.  

Yves te ontmoeten in een ceremonie met sweatlodge, was een diepe verbinding met een 
zielepartner, met het vuur en met mijn ziel ... Het organiseren en begeleiden van 
sweatlodges, sweatlodge ceremonies en rituelen, is elke keer een uitdaging om anderen te 
coachen in een magisch proces tussen mannelijke en vrouwelijke energie, tussen vuur en 
stenen, de zon en de maan, tussen pachamama, de spirits en de elementen van de natuur, 



de vier windrichtingen, gidsen en voorouders. Elke keer anders, helend, transformerend, 
creatief, verbonden met harten, culturen, zielen ... 

Yves is een bouwer in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord en elke dag opnieuw kan 
ik zien hoe zijn intuïtie en kracht hem ertoe brengt om in het leven te staan en te scheppen. 
Dankbaar aan hem kunnen we onze yurt gebruiken - door onze vriend de Mongoolse 
shamanca Bulgan (10,5 diameter!) Een 'Queen Yurt' genoemd - als een ruimte om mensen te 
creëren, spelen, liefhebben, te coachen in yoga, beweging, workshops , cirkels en ruimte 
maken voor ceremonies en rituelen ... 

Mijn drijfwoorden in workshops en coaching zijn  Embody, Empower & Express ... 
belichaam, omarm en omhels! wat in je leeft, geef het de kracht of de zachtheid en het 
vertrouwen die het nodig heeft, door elke vorm van creatie (geluid, beeld, beweging, drama, 
spel,…). Stap uit de grijze zone van middelmaat en angst! Mijn lifemotto: 'leef het leven als 
een fascinerende, speelse en verrijkende reis' ... en ... Volg je Hart en je Ziel, ze kennen de 
weg, durf keuzes te maken op jouw Hartepad!!!! 

  

 

 

 


