
Le vens krach ten van voe ding le ren
waar ne men
work shop - Frans Ro me ijn
vrij dag 6 en za ter dag 7 maart 

Zoek tocht naar Ava lon
work shop - Ishi Cros by en
Sar ah Cros by-Van der Zee
za ter dag 21 + zon dag 22 maart

Het belang van het 'Dynamische'
van de BD-landbouw
Frans Romeijn
lezing woensdag 25 maart
start cursus woensdag 8 april

De Peacemaker
work shop Ishi Cros by en
Sar ah Cros by-Van der Zee
za ter dag 9 + zon dag 10 mei

Zelf aan het werk met energie
voor een vitale (moes)tuin
lezing - Jaap Vermuë, woe 6 mei
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GEZONDE GRONDEN
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STILTEPUNT

EEN VITALE (MOES)TUIN EN
WONING
Zelf aan het werk met ener gie voor
balans en harmonie in je tuin en huis

lezing met Jaap Vermuë

woens dag 6 mei
aan vang 20.00u. kos ten € 10,-

lo ca tie: Ge zon de Gron den

Hoe kom je aan groe ne ving ers? Hoe kan het dat
die an de re tuin het veel be ter doet dan de mij ne?
Het ge heim zit meest al niet al leen in de ver zor ging
van de bo dem en de plan ten (de fy sie ke we reld). 

We kun nen op een een vou di ge wij ze nog veel meer 
doen om meer ba lans, har mo nie en vi ta li teit in
onze tuin te breng en. We heb ben het dan over de
we reld van de sub tie le ener gie. In deze prak ti sche
le zing leert u al les over de ener gie van plan ten, de
bo dem en van de tuin als ge heel. U gaat dit waar -
ne men en leert wer ken met le vens ener gie, aar de -
krach ten, cos mi sche krach ten en vorm krach ten. U
leert wer ken met een vou di ge hulp mid de len, waard -
oor uw tuin en de plan ten let ter lijk een bron wor -
den van le vens ener gie voor ie der een die in de tuin
ver blijft of er uit eet. 

Deze le zing is een prima aanvulling voor mensen
die geïnteresseerd zijn in Permacultuur.

DE PEACEMAKER 
(DE VRE DES TICH TER)

workshop Ishi Cros by en
Sar ah Cros by-Van der Zee

za ter dag 9 mei 10.00-21.00u.
+ zon dag 10 mei  09.30-16.00u.

kos ten € 165,-, lo ca tie: n.n.b. Den Haag

Wij no di gen je uit om deel te ne men in een van de
meest be zie len de ver ha len af kom stig van Noord
Ame ri kaan se Indi a nen en bij niet Indi aan se men sen 
vrij wel on be kend: de le gen de van de Vre des tich ter.

Het ver haal gaat over de 'Man uit het Noor den', de
Vre des tich ter en zijn suc ces vol le in span ning om
een maat schap pij vol ge weld en be heerst door
stam me noor lo gen te ve ran de ren in een ge meen -
schap die in vre de en voor spoed leeft. Hij volg de
zijn droom en ging voor het bij na on mo ge lij ke en
daard oor ve ran der de hij zijn we reld.

Als wij sa men door dit groot se ver haal wan de len,
be le ven wij zelf deze le vens les sen aan den lij ve. Je
kunt in zich ten krij gen hoe je pro ble men in je ei gen
le ven en in de ge meen schap kunt oplos sen. 

De Pe a ce ma ker trai ning be vat veel kracht i ge tech -
nie ken en oe fe ning en om ob sta kels voor in ner lij ke
en ui ter lij ke vre de te over win nen:

• een se rie spe ci a le ce re mo nies

• wer ken met groeps pro ces en con flict oplos sing en

• ba lan ce ren van man ne lijk en vrou we lij ke ener gie ën

• cre ëren van ge meen schap

• ge bruik van my tho lo gie en ar che ty pen

• ont wik ke ling van je ei gen le vens vi sie en het
om zet ten er van in daden

STILTEPUNT DEN HAAG

aan mel den online:  www.stiltepunt.nl zie ook:  www.gezondegronden.nl
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STILTEPUNT lezingen en workshops STILTEPUNT 

'PROEVEN' VAN LEVENSKRACHTEN

workshop Frans Ro me ijn

vrij dag 6 maart 20.00-22.30u.
za ter dag 7 maart 10.00-17.00u.

kos ten € 60,-
lo ca tie: Ge zon de Gron den

In deze work shop leer je dat je eten en drink en niet 
al leen op smaak maar ook op kwa li teit kunt 'proe -
ven'.
We wor den over stelpt met in for ma tie over van al les 
wat goed is voor je ge zond heid en wat je daar ab -
so luut voor no dig hebt. Hier bij ver trouw je meest al  
op wat an de ren zeg gen, met daar bij me ning en die
el kaar af en toe ook nog te gen spre ken.
Heb je je wel eens af ge vraagd hoe je nu zelf te we -
ten kunt ko men wat voor jouw lichaam en ge zond -
heid voe dend, on der steu nend is en wat scha de lijk?

Lei den de ge dach te is dat de kwa li teit van voe ding
sa men hangt met de le vens krach ten erin, en dat je
die kunt le ren waar ne men.
Je bent zelf ook dra ger van al ler lei le vens krach ten
die je lichaam op bou wen en ver zor gen. Dit ge heel
van krach ten wordt je ether lichaam ge noemd.
In de work shop leer je  je ei gen ether lichaam waar -
ne men, voe len en zien, o.a. in kleu ren en be we -
ging en. Ver vol gens kun je er va ren hoe jouw
ether lichaam re a geert op de le vens- of ether krach -
ten van levensmiddelen.

HET 'DY NA MI SCHE' VAN DE
BI O LO GISCH-DY NA MI SCHE
LAND BOUW
  lezing en cur sus met Frans Ro me ijn

le zing:
woens dag 25 maart, 20.00u. € 8,-

cur sus: 6x woens dag m.i.v. 8 april
20.00-22.30u.

+ 2 za ter da gen 2 + 16 mei,
10.00-17.00 uur, kos ten € 190,-
lo ca tie: Speel ruim te Den Haag

Waar om is het 'Dy na mi sche' van de Bi o lo gisch-
Dy na mi sche land bouw zo be lang rijk?
Be kend is dat plan ten (en die ren) ge voe lig zin voor
mu ziek en de stem ming van de mens die voor ze
zorgt. Ze ge dij en het bes te als we met lief de en res -
pect voor ze zor gen. Daar mee stijgt de voe dings -
waar de want we eten niet al leen de fy sie ke stof, 
maar ook het ether- of le vens krach ten lichaam van
de plant.

De BD land bouw gaat er van uit dat ik de plant en
dier pas wer ke lijk in hun we zen kan zien als ik me
be wust word hoe zij ing ebed zijn in het gro te ge -
heel van krach ten van de ster ren, pla ne ten, zon,
maan en aar de. Ru dolf Stei ner heeft een sca la aan
aan wij zing en ge ge ven hoe we hier be wust mee
kunnen wer ken. Je komt ech ter be grip pen te gen die 
voor het ge wo ne denk en moei lijk te vat ten zijn:
Kos mi sche krach ten, pla ne ten wer king en,
etherkrachten e.d.
In deze cur sus wordt uit leg ge ge ven, maar voor al is 
het de be doe ling om door mid del van waar ne ming
en ge rich te me di ta tie tot le vend(ig)e er va ring en en
inzichten te komen.

 informatie 070-3569978

ZOEKTOCHT NAAR AVALON
sjamanistische myth-workshop 
met Ishi Cros by en 
Sarah Crosby-Van der Zee

za ter dag 21 maart, 10.00-21.00u.
zon dag 22 maart, 09.30-16.00u.

kos ten € 165,-
lo ca tie: Ge zon den Gron den

Wer ken met de le gen de van ko ning Arthur. 
De mees te men sen heb ben wel ge hoord van ko -
ning Arthur, zijn ma gi sche zwaard, van Mer lijn de
To ve naar, de Rid ders van de Ron de Ta fel en de
zoek tocht naar de graal. 
Deze le gen de was ge bo ren uit een wan ho pi ge ver -
lang en naar een eer lij ke en macht i ge held die het
volk zou red den van de gol ven van bar ba ris me en
de cha os van hun tijd. In het ver haal wordt deze
wens ver vuld als Arthur, met de hulp van Mer lijn,
de kwa de krach ten be strijdt en een ide a le maat -
schap pij neer ge zet: Ca me lot! 
Door de eeu wen heen is dit ver haal po pu lair ge ble -
ven en elke ge ne ra tie voeg de er ei gen hoop en
dro men aan toe. Nu kun je le ren hoe je jouw ei gen 
per soon lij ke zoek tocht be gint, je ei gen zwaard van
kracht op eist en Ca me lot in jouw le ven en ge meen -
schaap bouwt. 

Ook in deze trai ning: 

• Je le vens vi si oen vin den

• de trans for me ren de kracht van het Ma gi sche
Arche ty pe 

• hoe ga je om met de cha o ti sche tijd van 'overgang'

• de innerlijke 'verwonde koning' genezen 

• het herstellen van 'de Woeste Landen'


