
 

  
Praktische gegevens:  
 

Organisatie: Creative2Energy vzw & Temple of the Earth 

Creative2Energy vzw - OR vzw 0558.955.372  
 

Bedrag: €1999,- (of in delen: 4 x €550,-) 
 

Data en inhoud: zie verder: 3 weekends & 2 weken (Portugal) 

 

Inbegrepen: 
* vorming en begeleiding, vergoeding externe personen 
* alle overnachtingen in de yurt (Begijnendijk) en De Kluis (Leuven)  
* cursus, hout en alle materiaal, water, thee/koffie en versnaperingen 
* ontbijt en avondmaal zaterdag en ontbijt en lunch zondag 
* in Portugal: alles inclusief  
* optioneel: online opvolg gesprek  
  
 

Niet inbegrepen:  
* lunch zaterdag = potluck  
* voor Portugal: zelf ticket te boeken naar Faro + transport naar Aljezur 
(vliegtickets en auto huren zijn in maart en oktober niet duur) 
- toeslag voor 1 of 2p kamer en extra dagen (€35,-) 
- eigen (reis)verzekering 
- persoonlijke items 
 

Info en inschrijving:  
info@templeoftheearth.org 
+32(0)478 38 97 18 (Yves Vanopslagh)    
 

Plaats vorming:  
België: Begijnendijk  & De Kluis, Leuven 

Portugal: Temple of the Earth, Aljezur (Algarve) 

 

 Sjamanisme & Zweethut Training 
2021 

Keepers of the 4 Elements 
voor mannen én vrouwen 

 

een diepgaand traject naar de kern van je Hart & Ziel 

 
 

 
 

door Yves & Veerle Phara 
Earth Water Fire & Air Keepers in Hart en Ziel 

 
ism Fire Keepers  

 
www.templeoftheearth.org 

 

http://www.templeoftheearth.org/


 

Sjamanisme & Zweethut Training  

Keepers of the Four Elements is een diepgaand traject op de weg van je 
Hart en je Ziel, in verbinding met de medicijnman/vrouw die in jezelf leeft, 
met jouw innerlijke wijsheid. Werkelijk gaan Leven en gaan Staan voor wie 
je bent en je missie op aarde volgen.  
De zweethut is hierbij een belangrijke tool. Deze vorming is tevens een 
training en verdieping als watergieter/hoeder van zweethutten. De 
essentie van een zweethut is als een medicijnwiel, om de balans te 
herstellen in en rondom je, tussen aarde, water, vuur en lucht. Om de 
diepere lagen van jezelf te (h)erkennen, al wat niet meer dient van je af te 
schudden en te zweten, oude wonden te helen en je hart te openen.  
 

Deze vorming staat open voor iedereen, ongeacht of je daarna 
zweethutten wil begeleiden. Het is een boeiend en verrijkend traject 
ingebed in tradities en culturen wereldwijd, met rituelen, ceremonies en 
inwijdingen rond aarde, water, vuur en lucht. We nemen je mee door 
inheemse en hedendaagse sjamanistische technieken. We leren je om de 
taal en de wijsheid van de elementen te ontdekken, en je te verbinden met 
je eigen en pure, zuivere bron van innerlijke (oer)kracht.   
 

We worden steeds meer uitgenodigd en uitgedaagd om naar ons hart te 
luisteren en waarachtig in het leven te staan. (H)Erkennen wat de rollen 
van je ego zijn en wat resoneert met je ziel en je hart. Dit vraagt uit je 
slachtoffer rol te stappen, je sluiers of maskers af te leggen, en los te 
komen van beperkende overtuigingen, schadelijke emoties en oude 
verhalen. Om Waarachtig je Hoeder/Hoedsterschap op te nemen, je eigen 
helende kracht te ontmoeten, je authentieke levensverhaal te schrijven, 
voorbij de angst, mét moed en vertrouwen.  
Alles zit immers in onszelf. Het is aan ieder van ons om de keuze te maken, 
in verbinding met de natuur, met aarde, water, vuur en lucht, en met al 
wat is, om onze kern en eigen innerlijke wijsheid te herinneren.  
 
We eren en volgen jouw traject als Hoeder/Hoedster en jouw innerlijk en 
persoonlijk proces tijdens de hele vorming. 

 

Onderdelen van de training: 
• animisme en sjamanisme wereldwijd, verbinden met de elementen, 

de drie werelden, voorouders, spirits, gidsen en krachtdieren 
• principes van shamanic healing: onze diepste wonden en kwetsuren 

zijn onze grootste kracht en uitdaging 
• verbinden en werken met het medicijnwiel & de kracht van 

verschillende soorten medicijncirkels (verleden-heden-toekomst) 
• reizen naar andere werelden om kracht en kennis te vergaren voor 

jezelf, voor anderen, voor je dierbaren en verwanten 
• rituelen, ceremonies en initiaties rond aarde, water, vuur en 

lucht/wind, gebaseerd op verschillende culturen wereldwijd 
• inheemse alchemie: leren kijken, voelen en leven vanuit het 

perspectief van de slang, de jaguar, de kolibri en de adelaar 
• de kracht van sacred spaces & altaren 
• angsten overwinnen, uit je comfortzone leren gaan en kijken naar 

de belemmeringen van je ego  
• rites of passages, de angst vr de dood overwinnen, wedergeboorte 
• veel praktische toepassingen en oefeningen 

 

Specifiek voor de zweethut training: we verkennen en verdiepen ons in 
het hoeden van zweethutten en temazcales, en leren je de basis principes 
om een zweethut te hoeden als watergieter. We leren ons af te stemmen 
op, in te voelen en te observeren welke energieën er leven in de groep en 
in de hut, om de intentie te bepalen wanneer je een zweethut begeleid.  
We geven ook een aparte zweethut voor mannen en voor vrouwen waarin 
we kijken naar specifieke aspecten voor vrouwen en voor mannen.  
We ervaren het verschil tussen traditionele zweethutten of inipi uit Noord-
Amerika, en temazcales/reinigingshutten uit Midden en Zuid-Amerika.  
We beleven een Mongoolse Helingszweethut én ervaren hoe we voor 
diverse groepen zweethutten op maat kunnen creëren. We delen 
zweethutliederen en wijsheid rond smudgen, kruiden en incenses.  
 
 

We houden een zevental zweethutten en vragen om eerst je eigen proces 
te verdiepen door een minimum van vijf praktijkoefeningen te ervaren. 

 

Van Harte Welkom, Aho! 



 

Data en inhoud:   
 

Week 3 tot 11 maart 2021: Aljezur, Portugal  
Openingsweek en Hoeder van de Aarde  

• openingsceremonie & intenties  

• animisme en sjamanisme wereldwijd, verbinden en reizen met de 
elementen en de drie werelden 

• medicijnwiel verkennen  

• reizen naar de onderwereld, krachtdier ontmoeten 

• Hoeder van de Aarde, rituelen, ceremonies en inwijdingen 

• achtergrond zweethut & soorten zweethutten, Womb van de Aarde 

• hele proces voor, tijdens en na de zweethut: voorbereiding, 
steensoorten, stenenritueel, openingsrituelen, twee zweethutten, 
liederen, deelcirkel 
 

Hoeder van het Water 

• waterrituelen en ceremonies 

• initiatie aan de prachtige westkust van de Atlantische oceaan 

• Temazcales & Hampi Wasi: oorsprong, gebruik, liederen, kruiden & 
aguas, de energie van de temazcales ervaren 

• Angst en boosheid spiegel ritueel 
 

 
Weekend 16 en 18 april 2021: Long healing sweatlodge: Begijnendijk (B)  

• bouw zweethut 

• zweethut van de lange nacht, 7 rondes (Mongoolse traditie) 
• Shamanic Healing 

 
 
Weekend 21 (avond), 22 en 23 mei 2021: De Kluis (Leuven, B) 
Hoeder van het Vuur: Vuurrituelen en Ceremonies 

• deelcirkels 

• empowering door vuur 

• vuurloop: betekenis, voorbereiding; oefeningen, vuurloop 

• vuurwake 

 
 
Weekend 25 tot 27 juni 2021: Begijnendijk (B)  
Hoeder van de Lucht 

• aparte zweethut voor vrouwen en mannen 

• smudgen en alles wat met reinigen en zuiveren verband houdt 

• ritueel, ceremonie en initiatie met de spirit van de lucht: vrijgeven 
wat niet langer bij je hoort 

• reizen naar de bovenwereld, gidsen en energetische familie 
ontmoeten 

 
Week 2 tot 7 oktober 2021: Aljezur, Portugal 
Rites of Passage, Dood & Wedergeboorte  

• zweethutceremonies 

• uitleg rond medicijnplanten & medicijnceremonie (San Pedro) met 
de intentie om te reizen naar andere werelden en je hart te openen 

• Inheemse Alchemie – Quest (wake 24u of 48u) 

• soul retrieval 

• de dood als Rite of Passage, de angst voor de dood overwinnen, 
vertrouwen en wedergeboorte 

• krachtvoorwerp inwijden 
• eindceremonie  

 

  
 
 
@v.u. Veerle & Yves – Creative2Energy vzw – niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder voorafgaande toestemming 


