
Ervaringsgerichte sessie op jou afgestemd 

 

Een zalige combinatie van ademhalingswerk, The Work en klankyoga.                        

 

 

 

 

 

 

Jouw intentie is ons vertrekpunt! We stemmen af om 

te zien in welke mate deze drie methoden jou het best 

kunnen ondersteunen. 

Ruimte en vrijheid kan je heel direct ervaren via 

ademhalingswerk! Samen beoefenen we 

stapsgewijs twee zeer krachtige methoden: de Wim 

Hof-methode en Soma-breathwork.  

 

Het is een totaal-ervaring waarbij klank en ritme hand in hand gaan met een diepe 

ademhaling en ontspanning. Energetisch kan er spontaan veel worden vrij gemaakt en het is 

heerlijk om nadien te rusten in je eigen veld van levenskracht die je intens kan voelen 

stromen. Het is een boost voor je immuunsysteem en een ervaring van kracht, welzijn en 

vertrouwen! 

Van daaruit is het dan ook veilig om via The Work van Byron Katie aan de slag te gaan 

met wat de natuurlijke stroom aan levensenergie in onszelf blokkeert. 

Aan de hand van deze zeer effectieve methode, kan je glashelder en goudeerlijk kijken naar 

elke stressvolle gedachte en/of troebele emotie om zo te ontwaken met een frisse, open 

geest. The Work is een manier om gedachten die lijden veroorzaken op te sporen en te 

onderzoeken. Iedereen die bereid is om aan de hand van vier eenvoudige vragen zo eerlijk 

mogelijk te antwoorden, kan “dit innerlijke werk” doen. 

Mijn rol is om je de kracht van de vier vragen te laten ervaren en je te gidsen op de 

verrassende wendingen die deze innerlijke reis vaak kan nemen. ‘The Work’ gebeurt als 

vanzelf en heel spontaan en ik ervaar het telkens als een grote gunst om te mogen delen in 

het persoonlijk verhaal van mensen. 

Authentiek zijn met jezelf aan de hand van ‘The Work’ kan enorm bevrijdend zijn en je 

verrassende, frisse inzichten bieden op thema’s die nu misschien zwaar wegen. Welnu, die 



vragen om verlichting…; dus van harte welkom om je eigen vermogen om te ontwaken 

helemaal zelf aan te boren. Of om het met de woorden van Byron Katie zelf te zeggen: 

“Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij.”  

Het nadien klank geven aan hetgeen bevrijd is in jezelf, maakt de cirkel rond!  

Klankyoga is het beleven van klanken en mantra’s om zo je hartcoherentie te 

versterken.  Het samen zingen wordt ondersteund door zowel ritmische als melodische 

instrumenten. Je kan ervoor kiezen dit gedeelte ook gewoon passief te beleven.  

We eindigen met één mantra 108 keer goed door te zingen, zodat de kracht en intentie die 

erin vervat zitten onze focus helder stelt. Ervaar de helende kracht van klanken en 

meditatieve muziek!     

 

 
 
Door wie?  
Bert Evens   Licentiaat in de vergelijkende religie-wetenschap of gewoon muzikant met als 
passie spiritualiteit en zingeving; zie biografie op www.shantum.net 
 
Duur en kostprijs?  
voor één sessie van 2 uur vragen wij 70 euro 
 
Waar? 
Shantum, Stationsstraat, 37 9660 Brakel zie www.shantum.net : individuele sessies 
 
Contact?  
Graag vooraf reserveren via joannaenbert@belgacom.net of via 0473402296 
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