AANBIEDING

Ga een dagje de diepte in

ZIELZOEKSESSIES
Van koffiedik kijken tot tarotkaart leggen, van
mindfulness tot een persoonlijke horoscoop:
tijdens deze inspirerende dag vol spirituele
stoomcursussen leer je jezelf nog beter kennen.

4
WORKSHOPS
+ LUNCH
+ GOODIEBAG
Viva organiseert in samenwerking met
entertainmentbureau Spiritainment een
inspiratiedag om je zelfkennis en bewustzijn te vergroten. Dit zijn de workshops:

ASTROLOGIE

PRODUCTIE FLOOR CARTIGNY EN DEBRAH LAUREY

Altijd al willen weten wat je sterrenbeeld nou
echt zegt over jou en je kwaliteiten? En hoe
het ook alweer zit met ascendanten? Astrologe Nicolette de Wijn kan het je haarfijn uitleggen en leert je een hoop nieuwe dingen
over jezelf.

GELAATKUNDE
Wat betekent een grote of juist kleine neus?
En wat vertelt de vorm van je mond over je
verlangens? Tijdens deze workshop van gelaatkundige Joyce van der Voort kijk je eens
op een totaal andere manier in de spiegel.

MEDITATIE
Mediteren, kun je dat leren? Yep! Kees van
der Lely laat je in deze miniworkshop contact
maken met je lichaam door te voelen, ruiken
en luisteren. Resultaat: aan het eind van de
dag ga je ontspannen naar huis.
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€ 69

MINDFULNESS

DIT KRIJG JE

Gestrest, niet lekker in je vel? Ga op zelfonderzoek met Annemijn de Kort en word
je door middel van meditatieoefeningen
bewust van wie je bent en wat je doet.

Een workshop astrologie, gelaatkunde,
mindfulness en meditatie, een lunch
(inclusief drankjes) en een goodiebag.
Je betaalt slechts € 69 i.p.v. € 199.

PERSOONLIJKE READING

WAAR & WANNEER?

Kun je niet genoeg krijgen van alle nieuwe
inzichten en wil je meer? Schuif (tegen een
kleine vergoeding) aan bij een van deze spiritainers voor een persoonlijke reading en
ontdek nog meer over jezelf, je talenten en
mogelijkheden. Je kunt kiezen uit:
Tarotkaarten lezen door Marian van Noort en
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De workshops vinden plaats op 4 februari
van 10.30 tot 17 uur in Congreshotel
Kasteel Oud Poelgeest (oudpoelgeest.nl)
in de prachtige omgeving van Oegstgeest.
Wil je er een spiritueel weekend van maken?
Voor maar € 75 kun je met twee personen
blijven logeren op het landgoed inclusief
ontbijtbuffet. Overnachtingen kun je boeken via info@historiaevents.nl o.v.v. Viva.

JA, IK WIL!
Ga naar viva.nl, kijk bij ’Tijdschrift’ onder
‘Aanbiedingen’ en schrijf je in. Kijk voor
meer informatie over de workshops op
spiritueelentertainment.nl.
facebook.com/
worldofworkshops.nl

