Praktische gegevens:
Organisatie: Creative2Energy vzw & Temple of the Earth
Bedrag: € 1499 p/p (in delen betalen kan in overeenstemming)
Early Bird voor 02/07/2020 = € 1399 p/p
Factuur + 21%
Data en inhoud: zie verder in de flyer
Inbegrepen:
* vorming & alle materiaal
* begeleiding: Veerle Phara, Helena Vanden Bergh en Betty Jeuris
* water, thee/koffie, versnapering, (zaterdag lunch = potluck)
* overnachting (in yurt of Portugal) & ontbijt, lunch zondagmiddag

Wise Playful Woman
Vorming 2020-2021
Shape Shifting. Sleutels naar
waarachtig en authentiek Vrouw Zijn

Niet inbegrepen: vervoer, vliegtickets, persoonlijke verzekering,
eventuele extra’s of andere uitgaven
Info en inschrijving:
veerlephara@templeoftheearth.org
+32(0)473.879410 (Veerle)
www.templeoftheearth.org
www.kachina-creative2energy.com
Plaats vorming: België
Weekends: Yurt Creative2Energy (Begijnendijk), België
Week: Temple of the Earth, Aljezur Portugal
@v.u. Veerle Declercq – Creative2Energy vzw - niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder voorafgaande toestemming

She Is what She Is, She Is All that Is, She always Was,
She Is Now, and She always Will Be

Wise Playful Woman
Deze vorming richt zich tot alle vrouwen om
• Ja! Tegen het Leven te zeggen, Ja! Aan het verlangen om jouw
wijze vrouwelijke (oer)kracht te leven!
• bereid te zijn dieper in jezelf te duiken, laagjes af te pellen en jouw
unieke medicijn te herontdekken, te (h)erkennen en te herinneren
• hergeboorte te willen geven aan jouw seksualiteit, los van alle
trauma’s en angsten
• alle elementen in en rondom jezelf terug in balans te brengen
• de weg van het open hart te bewandelen
• jezelf de ruimte te geven om in vrijheid te leven
• voorbij de woorden, de schaamte en de angst te willen verbinden
in je lichaam (embodiment) en terug je creatieve, speelse, vurige
en scheppende kracht aan te wakkeren
Welkom sister!
Om los te komen van geconditioneerde waarden en normen. Om niet
langer in afgescheidenheid en angst te leven. Wat je ook als rugzak
meedraagt, je kan belemmerende angsten, trauma’s, schaduwkanten en
trauma’s helen en terug geboorte geven aan de wijze speelse vrouw in
jezelf. Het pad naar eenheid met al wat er leeft in jezelf, een leven in
passie en waarachtigheid, ligt open en wacht op jouw bewustzijn.
Laat ons samen de dans en het spel van jouw leven creëren, beleven, eren,
(h)erkennen. Laat ons in een cirkel elkaar zien, eren, zegenen en steunen
als prachtige, authentieke en scheppende vrouwen.
Het is tijd om vol energie door het leven te gaan!

Wat Wise Playful Woman je brengt:
•

•

•

•

Een uniek vormingstraject dat de weg opent naar transformatie
van vrouwelijk bewustzijn doorheen cirkels, rituelen, ceremonies,
meditaties, initiaties en creatieve energie.
Praktische, concrete sleutels, tools en oefeningen die je kan
gebruiken voor jezelf maar ook in verbinding met andere vrouwen,
zowel in vrouwencirkels als in een professionele omgeving, bv. in
coaching of begeleiden van vrouwen
Je leert met andere ogen en compassie je (belemmerende)
patronen, angsten, schaduwkanten en overtuigingen te omharten
en te helen, om je ware Vrouw-Zijn weer te ontdekken
Je leert hoe je lichaam verbonden is met de (vrouwelijke energie
van de) natuur zodat je kan helen en jouw creatieve scheppende,
vurige en seksuele kracht en jouw passie voor het leven weer kan
laten stromen

Deze vorming is het resultaat van een lang en intens groei- en helingsproces,
als dochter, als vrouw, als moeder, als priesteres, als sjamanca, als creatief &
sjamanistisch coach, als earth & fire keeper.
Ik verdiep me al een leven lang in rituelen, ceremonies en inwijdingen wereldwijd
en bewandel het pad als medicijnvrouw uit de Andes (Q’ero-Inca traditie).
Ik eer de Grote Moeder en voel me intens verbonden met eeuwenoude
vrouwelijke wijsheden, van overal ter wereld.
Samenwerking met Betty Jeuris - bodywork ninja/mentor (www.bodywise.be)
Helena Vanden Bergh - lichaamsgerichts seksuologische coaching
(www.helenavandenbergh.com)
Met de kracht van de stromende spirit (Keltisch: Awen), Veerle Phara

Data en inhoud
(inhoud kan wijzigen naar de groep en wat er in het moment nodig is)

weekend 3 en 4 oktober 2020 (België)
Gronding, aarding, landen, thuiskomen
• Openingsceremonie en verbindingsritueel voor onze individuele
intenties. Medicijnwiel: belang van de verbinding en de balans met
de elementen, de cirkel van het leven, de 7 poorten en 3 werelden
• Zweethutceremonie. Thuiskomen in onszelf en in de groep. Diepe
heling en balans tussen alle elementen in en rondom ons: aarde,
water, vuur, lucht, wind.
• Je geboorteplek op aarde & jouw sacred place. Initiatieritueel.
• Ritueel van de aarde vortex
weekend 11 (avond), 12 en 13 december 2020 (België)
Van MoederZiek naar MoederZiel
• Mythes, archetypen en symbolen actief in je leven: de stem van je
moeder & de stem van je ziel
• Schaduwkanten: kwetsbaar, slachtoffer, waarachtig zijn
• De helende kracht van Shape shiften: begrip en oefeningen
Seksualiteit ism Helena van den Bergh
• Trauma’s, maskers, angsten
• Seksuele verlangens, wensen, heling
• Doorheen je blokkades stromen naar vrijheid

Tussen elk weekend wordt je gevraagd om met de vrouwen van je
deelgroep een keer samen te komen, om elkaar te eren, te ondersteunen,
voeding te geven aan jullie proces.

week 16 tot 21 februari 2021 (Portugal)
Rituelen en Initiaties integreren in je leven
• Hoe kunnen we onze cellen en hersenen herprogrammeren?
• Voorbij angst en weerstand: de oerschreeuw
• Wat is jouw ware initiatie?
Persoonlijke kracht en bescherming ism Betty Jeuris
• Vrouwelijk vuur aanwakkeren & Playfight
• Vuurritueel voor overvloed en persoonlijke kracht
weekend 29 en 30 mei 2021 (België)
Jouw unieke gave
• Medicijnwiel: waar sta je?
• De weg openen voor jouw uniek medicijn (je gave en talent)
• Krachtvoorwerp
• Ritueel van de Sacred Tree
zaterdag 4 september: Terugkomdag
Playful Woman Rite of Passage: eringsceremonie en eindfeest
Concrete werkmethodes
• Praktische tools, sleutels en oefeningen
• Sjamanisme & Creative Coaching
• Dans, beweging, yoga
• Rituelen, ceremonies en initiaties wereldwijd
• Technieken om jezelf te beschermen en in je kracht te (blijven)
staan
• Een persoonlijk online opvolggesprek

