
Weekend Tao van de Vrouw 
Vrijdagavond 5 juni tot zondagavond 7 juni 2015.

Kom een weekend baden in de alchemie van Tao van de Vrouw. 
 
Op vrijdagavond komen we samen voor het ritueel om ons weekend te 
openen en leggen we de basis voor wat volgt. 
Je mag je verwachten aan de grondbeginselen van oude Taoïstische 
geheimen zoals de Kleine Hemelse Kringloop, borstmassage, eierstok 
massage, helende geluiden, tao meditaties en (mogelijks) werken met 
het JADE-EI. De intentie van dit weekend is je de ‘oude wegen’ te tonen 
naar lichaamswijsheid, je lichaam als bron van vreugde en vitaliteit. Alle 
oefeningen die we zullen doen, zullen je meenemen in de geheimen van 
het weefsel van je lichaam, naar de poorten van je diep, vrouwelijk 
bewust. De ruimte voorbij die poorten waaruit alles ontstond, van waar 
uit jij alles creëert. Je eigen goddelijke, seksuele, creatieve intelligentie. 
De dagen zullen een afwisseling zijn van oefeningen, meditaties, korte 
lezingen en...veel YIN momenten, stilte. We maken hierbij gebruik van 
energetisch sterke plekken in de natuur, in de omgeving. 
Deze workshop is open voor ALLE dames, beginnend tot gevorderden. 
De cursus wordt zo opgebouwd dat het voor iedereen voedend en 
vernieuwend is. 
 
Praktische info: 
Data en uren: 
Vrijdag 5 juni : 20:00 - 22:00 
Zaterdag 6 juni:  9:30 tot 12:00;14:00 tot 18u.                                                              
Zondag 7 juni: 9u30 tot 12:00 ; 14:00 tot max 17:00 
 
Plaats: 
Praktijk Kathleen Zwakhoven, Borgloon 
 
Prijs: 
240 € voor de cursus (logies en maaltijden niet inbegrepen; drank tijdens de cursus is 
inbegrepen) 
Facultatief: 28 € voor het Jade ei (tenzij je er zelf een hebt natuurlijk) 
 



Logies: 
Het adresje dat we vaker gebruiken is enkel beschikbaar in de herfst en de winter. Er zijn 
ergens talloze B&B’s in de buurt. Je kan best zelf google want er zijn B&B’s in alle smaken 
en alle prijzen ;-) 
Maaltijden: 
Voorzie een lunchpakket en wat snacks voor tussendoor. Thee, water en appelsap zijn 
aanwezig. 
Er is plek voor 16 vrouwen. Het weekend vindt plaats vanaf 8 deelneemsters. 
 
Je inschrijving is pas definitief na aanmelding en storting van het cursusbedrag. 
Kriebelt het in je buik? Volg je impuls en laat het me weten. 
 
warme hartelijke-kriebelende buikgroet, 

Kathleen �  
 
 

 


