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Workshop 22.Maarz

22 maart vieren we het begin van de lente!
In de unieke Yurt van Uylenburg Delft neemt Jessica je mee
op een reis langs yoga - sound - dance.
Een bijzondere ervaring waarin meditatie, free movement
yoga en dans gecombineerd worden met de helende klanken van de drum & klankschalen.
De lente staat deze avond centraal: Het vieren van een
nieuw begin en de winter achter ons laten. Zuiverende
yoga, meditatie en een prachtige soundhealing. Daarnaast
ontvang je de kennis vanuit de Ayurveda over het lenteklaar
maken van je lichaam en geest.

Over de docente
Jessica heeft de hele wereld over
gereisd waarin zij in aanraking
is gekomen met eeuwenoude
wijsheden. Ze gebruikt in haar
workshops de kennis van oa
aboriginals, indianen, Ayurveda,
yoga, meditatie en sounhealing.
Jessica’s workshops gaan dmv
speelsheid de verdieping in.

Over de Locatie
Uylenburg in het groene
Delftse Hout is een oase van
rust dichtbij de stad:

Opgeven
Jessica van der Ende
tel: 06-41190994
e-mail: info@be-senze.nl

Kosten: 35 euro incl
drankjes, wat lekkers
en digitale reader met
lente tips-oefeningen
en recepten.

CELE

Tijd: 19.30 - 22.00 uur
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