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NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – INTRODUCTIEDAG met Gerald Westhoff

Introductiedagen zijn een mooie gelegenheid om:
- zelf Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) te ervaren,
- met meditatie/yoga in de ochtend,
- een proefsessie (geven/ontvangen op de behandeltafel),
- uitleg over Nonduaal Biodynamisch en de (Beroeps)Opleiding seminars in Shamballa, Deinze.

Op zaterdag 7 januari’23 is er introductiedag Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal,
Lichaamswerk voor de Ziel!!) in Shamballa, Deinze. Een uitnodiging voor jou en mensen die je
kent om erbij te zijn, geven en ontvangen te ervaren en te verdiepen.

De introductiedagen Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal) opleiding 2023-2024, zijn open
voor iedereen met en zonder ervaring, met een vrije bijdrage (indicatie van 20 euro).
• De zaal is open vanaf 9u45.
• Ochtend: 10u00 begin met een actieve (ademhalings) Meditatie (Sarvsar Pranayama)
daarna volgt een korte introductie over Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal) met integratie
op de behandeltafel als gever en ontvanger.

• Middagpauze: 13u00 met potluck (zelf wat meebrengen) en de dag ronden we af rond 17u00.
(Avondpauze: 17u00-19u30.)

• Avond: 19u30-22u00 op zat. 7 januari is er een (nieuwjaar) Muzikaal Meditatief Samen-Zijn
met levenslied vertolker El Chi Marcus gitaar/zang & Gerald Westhoff Satsang/levenswijsheid.
De avond is open voor iedereen met een bijdrage (van 20 euro).

Indien u niet kan komen naar één van de introductiedagen kan u de website
www.nondualbiodynamics.com raadplegen om te bekijken welke andere data u welkom bent, om
meer informatie te ontvangen, of voor een Ervaringsmoment of een proefsessie te ervaren.

Op woensdagavond 11-januari’23 is er een gratis vrij toegankelijk online webinar introductie
Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal, Lichaamswerk voor de Ziel!!) om 19u30-21u00.

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch (zaterdag), Opleiding 2023-2024 is open voor iedereen,
ervaring is niet vereist. Tijdens deze dag ontvang je uitleg en ervaar en ontvang je zelf een
begeleide sessie als gever en ontvanger.
• 7 jan.’23 (zaterdag) 10u00-17u00. De zaal is open vanaf een kwartier voor aanvang.
• In Shamballa, Centrum voor Bewustwording, Ten Bosse 78, 9800 Deinze, België.
• Aanmelden vooraf noodzakelijk, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, ook gedeeltelijk
(ochtend/middag/avond) te volgen. Aanmelden bij:
Shamballa (Lut Vercouillie) vercouilliel@hotmail.com / 0474/748704 of
Nonduaal Biodynamisch (Gerald Westhoff) info@nondualbiodynamics.com / 0468/222622

• Deelname introductiedag op basis vrije bijdrage (indicatie 20 euro) / potluck meebrengen.

Verbinden vanuit de Stilte van het Hart, Nonduaal Biodynamisch.
info? 0468222622 / info@nondualbiodynamics.com


