
Liefhebben met al je zintuigen 
“De grote vraag is of je in staat bent een hartelijk ja te laten klinken tegen je 

avontuur.” (Joseph Campbell) 

!

!
Ontmoetingsdag begeleid door Bert Evens, muzikant met een grote passie voor 
spiritualiteit en zingeving. Culinaire bio-vegetarische catering verzorgd door Joanna 
Bonte, enthousiaste veggiekok met een toegewijd hart voor gezonde, (h)eerlijke, bio-
dynamische voeding en ecologie. 

!
Inhoud van het dagprogramma:  

Hoe zalig kan het zijn als je een sterke hartsverbondenheid voelt met je geliefde, je 
vriend(in) en/of tochtgenoot. We kunnen via onze zintuigen een hartgrondig “Ja” sturen 
of ontvangen. Zo openen we heel onze aandacht om iets of iemand bewust – met grote 
fijngevoeligheid en subtiliteit – te zien, te horen, te voelen, te ruiken en aan te raken.  

Zo wordt deze dag een feest! Via onze zintuigen ontvangen of geven we. We oefenen 
begrip, aanwezigheid, betrokkenheid en concentratie door het focussen van ons gewaar-



zijn. We proeven, we ruiken, we luisteren, we zien of worden gezien, we raken aan of laten 
ons aanraken, telkens met een fijnzinnige, open helderheid van geest.  

Om dit feest van de zintuigen te doen slagen, creëren we binnen Shantum een ruimte van 
ontzag en eerbied zodat verwondering, nieuwsgierigheid en medeleven voor elkaars 
verhaal aan kracht kan toenemen. Onbevooroordeeld luisteren, geweldloze 
communicatie, bewegingsruimte en helende aanraking kunnen hierbij een aanzet vormen 
tot een diepgaande en verfrissende ontmoeting met de ander. 

Nodig jouw geliefde, jouw vriend of vriendin of gewoon iemand wie je nog beter wil leren 
kennen uit tot dit feest van verbonden zijn via openhartige zintuiglijke communicatie. 
Wees welkom! 

 

!
In ons centrum “Shantum” streven we ernaar 

zowel ons lichaam als ons bewustzijn te 
voeden met wat heilzaam is voor het geheel. 

Veel aandacht gaat hierbij uit naar een 
evenwichtige keuze van voedingswaren uit 
de biologische landbouw en opbouwend 

“geestelijk voedsel”. De bedoeling is dat je 
naar huis gaat met een voldaan en tevreden 

gevoel, stevig gevoed zowel fysiek als 
mentaal.   

  

!
Praktische info!

Waar: Shantum, Stationsstraat, 37 9660 Brakel — GSM: 0473 40 22 96!

Wanneer: 1 december 2019 van 10u tot 17u!

Bijdrage: 149 euro per duo, inclusief homemade tien- en vieruurtje + heerlijk bio-plantaardig 
middagmaal en hartverwarmende thee.!

Inschrijven: Graag via een mail naar joannaenbert@belgacom.net en door overschrijving van 
je bijdrage op rekeningnummer BE18 8919 0403 5865 met vermelding “Liefhebben met al je 
zintuigen” + je naam. Dan pas is je plek verzekerd! Bijdragen worden niet terugbetaald. Je 
mag wel iemand in je plaats laten komen als je verhinderd zou zijn.

mailto:joannaenbert@belgacom.net

