Drie keer per jaar organiseren we in België een Sacred Rebel
Gathering en bouwen zo samen aan een "Zingend Dorp”.
Eén in de wintermaanden (januari) om onze intenties voor het nieuwe
jaar samen kracht bij te zetten, één keer in de lente (april) om het
ontwaken van de natuur te vieren en uiteindelijk nog een keer eind
september om voor de oogst en overvloed in en rondom ons te
danken.

za 26/1 & zo 27/1 - Oostmalle
Adres: Smekenstraat 61, 2390 Malle
www.vormingscentrum.be
LELIE: 1 nacht in 2-persoonskamer: 45 euro, incl. ontbijt & lunch op zaterdag.
LEVENSBOOM & MANDALA: 2 nachten in 2-persoonskamer: 95 euro, incl.
2xontbijt, 2x lunch en 1 diner.

Ons doel is om een platform van leren, groei en transformatie te
bieden dat nieuwe manieren van co-creëren en leven zal inspireren.
Tijdens deze Gatherings creëren we, op het ritme van de seizoenen,
een veilige ruimte voor het delen van kennis en het smeden van
gemeenschapsverbanden.

za 6/4 & zo 7/4 - Dworp
Adres: Destelheidestraat 66 – 1653 Dworp
www.destelheide.be

De activiteiten nodigen ons uit, de verbondenheid met de natuur,
met elkaar en met onszelf te versterkten.

LELIE: 1 nacht in 2-persoonskamer: 45 euro, incl. ontbijt & lunch op zaterdag.
LEVENSBOOM & MANDALA: 2 nachten in 2-persoonskamer (in de Slekke):
120 euro, incl. 2xontbijt, 2x lunch en 1 diner.

De facilitatie is in handen van Els Cuypers die in de rol van inspirator,
soundhealer, community arts coach en storyteller ons mee neemt op
een boeiende reis. Het aanbod wordt mee gedragen door verschillende
andere docenten en co-creators.
Tijdens de Sacred Rebel Gatherings onderzoeken we allerlei manieren
hoe we de ingeslapen en verdoofde plekken in en rondom ons kunnen
helen, dat in de graallegendes zo mooi ‘Healing the Wasteland’
genoemd wordt. Zo groeit ieder van uit tot de prachtige, unieke
lotusbloem die we van oorsprong zijn.

za 28/9 & zo 29/9 - Oostmalle
Adres: Smekenstraat 61, 2390 Malle
www.vormingscentrum.be
LELIE: 1 nacht in 2-persoonskamer: 45 euro, incl. ontbijt & lunch op zaterdag.
LEVENSBOOM & MANDALA: 2 nachten in 2-persoonskamer: 95 euro, incl.
2xontbijt, 2x lunch en 1 diner.

Thema’s die aan bod
kunnen komen
• Creatieve Expressie (zang en dans)
• Soundhealing

Cursusverloop

Verblĳfskosten, incl. 6% BTW

Vrĳdag Gathering

De deelnameprijs betaal je via het maandelijks
lidmaatschap.
Kan je niet bij alle weekends aanwezig zijn?

VOOR IEDEREEN
Happy Vibes Cirkel van 19u30 -22u

• Community Building
• Verbinding in Authenticiteit

Afstemmen op de ritmes en cycli van Moeder
Aarde
• Jouw intuïtie verder ontwikkelen en leren

vertrouwen
• Archetypes in verhalen
• Jouw band met het land en je omgeving

verdiepen, met de zichtbare en onzichtbare
wezens dankzij klank, visualisaties en
verhalen.
• Je opnieuw verbinden met het magisch veld

van oneindig veel mogelijkheden in jezelf- je
manifestatiekracht ontwikkelen en versterken
• Wijsheid van onze voorouders en andere

culturen onderzoeken om de relatie met alles
wat leeft te herstellen.
• Mannelijke en Vrouwelijke energie in jezelf in

balans brengen.
• Helen van geldblokkades en andere

blokkerende overtuigingen.

Het programma van de Sacred Rebel
Gatherings wordt steeds afgestemd op de
groep.

De bijdrage
• per Happy Vibes Zangcirkel op vrijdagavond is 25

Zaterdag Gathering
Voor LELIE-LEVENSBOOM-MANDALA
Ontbijt
9u30 tot 12u30: programma
Lunch
14u-17u30: programma
—> Vertrek LELIE
Uitsluitend voor LEVENSBOOM & MANDALA
Diner
Avondprogramma van 19u30-22u: Conference
of Beings

Zondag Gathering
Ontbijt
9u30 tot 12u30: programma
Lunch
14u-17u30: programma

euro
• per Gathering op zaterdag is 75 euro per keer.

Op zondag is het niet mogelijk om aan te
sluiten. We vragen aan de levensboom en
Mandala’s van een engagement van 3
zondagen
Je kan per weekend kiezen of je intern of extern
deel neemt. Overnachting gebeurt in 2persoonskamers.
Geef in het keuzemenu maaltijden aan of u een
vegetarisch menu wilt bestellen of andere
dieetbeperkingen.
U dient uw verblijf los te reserveren via deze link
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/
zingezong-com/, uiterlijk 1 maand voor
aanvang (winter gathering uitzonderlijk 14
dagen). De betaling gebeurt online via
bankkaart, VISA/Mastercard of Paypal.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar Els
Cuypers (singingvillage@gmail.com)

