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Elke relatie begint als een intense dans vol liefde en levendigheid. Een schitterend duet waarin ieders mooiste kant
wordt gehoord, gezien en gevoed. Een staat van zijn die ons herinnert aan wie we werkelijk zijn, wat onze
liefdespotentie is. Al heel snel echter lopen we het risico te vervallen in ‘steeds hetzelfde liedje’. Patronen doen hun
intrede, pijnen worden geraakt en dansen verandert vaak in werken.
In het partnerweekend gaan we op zoek naar de liefdesstroom die de bron is van de muziek in onze relatie. We
dansen, we bewegen, we zingen, we voelen, we praten en we zwijgen. We maken weer contact met de bron van
overvloed waaruit onze liefde als vanzelf stroomt. We gaan op zoek naar de mate van intimiteit en kwetsbaarheid

overvloed waaruit onze liefde als vanzelf stroomt. We gaan op zoek naar de mate van intimiteit en kwetsbaarheid
waarin onze relatie een voortdurende herinnering mag worden aan de liefde die wij in wezen zijn.
Ik geef dit weekend samen met mijn partner André. In de zeven jaren die we nu samen zijn lukt het ons, met vallen
en opstaan en door vele uitdagingen en struikelblokken heen, steeds weer elkaar en de muziek in onze relatie terug
te vinden. Met een dankbaar hart zingen wij dit weekend graag het duet van ons samenzijn in het partnerweekend:
‘Het lied van jouw relatie’.
Weet je welkom.
Warme groet, Erica en André

'Het lied van jouw relatie', partner weekend
Een weekend stembevrijding, dans en communicatie voor partners die hun relatie willen verdiepen.
Locatie: Vijfmorgenland Brummen
Data: vrijdagmiddag 7 maart 15:00 uur t/m zondagmiddag 9 maart 2014 17:00 uur

Intensive Vrije Zelfexpressie
Een vierdaagse kennismaking voor iedereen die verlangt naar meer vrijheid, naar verbinding
met zichzelf en met anderen.
Locatie: Vijfmorgenland, Brummen (feb), De Kapel, Voorst (mrt)
Data: 21-23 feb 2014 (nog 1 plek) + 20-23 maart 2014

Jaartraining ‘Het lied van jouw Ziel’
Een jaar lang, in een veilige groep en setting, onderweg naar de kern van wie jij bent en het vermogen om daaraan in
vrijheid expressie te geven.
Locatie: Oostraven, Epe & de Kapel, Voorst
Data: sept 2013 – jun 2014
Opleiding: Murali Academie, 'Zing je hoogste lied'
Opleiding tot begeleider vrije Zelfexpressie, waarin je leert anderen te begeleiden op het prachtige pad van de vrije
Zelfexpressie.
Locatie: Oostraven, Epe & de Kapel, Voorst
Start: sept 2013
Privé sessies
In de individuele sessies werken we rond het thema dat of met de hulpvraag die in jou leeft. Jouw geluk en vrijheid
zijn het doel, stembevrijding en het proces van bewustwording dat daarbij hoort zijn het middel.
Locatie: IJsselkade 8, Zutphen
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