Luisterend Zingen - Helend Zingen
arina Eckes

Jaartraining: De weg van de stem

Start: 2 oktober 2018
ORIËNTATIEAVOND 25 september 2018 (gratis)
De ontmoeting met de klank van je eigen stem is een directe ervaring
van Zijn. Je stem is uniek en je kunt leren je zingen van binnen te
voelen. Zingen is overgave aan het moment en brengt je op een
vreugdevolle wijze in verbinding met je levensstroom.
Deze jaarcyclus is een speelse en verdiepende ontdekkingsreis in de
kracht van je adem, stem, klank, zingen en beweging.
Wij zingen liederen en mantra’s, verkennen diverse vormen van vrije
improvisaties en klankreizen op weg naar de bron binnenin. Voel
je welkom als het avontuur van je eigen stem, de zanger in je je roept.
Zoals een zwerm vogels door de luchten vliegt
Zo vliegen ook wij – zij aan zij
©Carina Eckes

Carina Eckes (Muziek –en Transformatietherapeute,) werkt reeds 28 jaar in en vanuit haar
“Praktijk voor Zelfgenezing” (opleiding, cursussen, individuele begeleiding) met de helende
kracht van de stem. Sinds 19 jaar geeft zij deze jaarcyclus “De weg van de stem”

START: 2 oktober 2018, 18 dinsdag avonden om de 14 dagen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Centrum Pachamama in Lekkum; Kosten: € 260.-

ORIËNTATIEAVOND: 25. 9. 2018 (19.30 – 22.00 uur, gratis)
Carina Eckes, Muziek – en Transformatietherapeute, Meester Frankstraat 21, 8812 JM
Peins, Tel. 0517 – 235649; Email: treespirit@online.nl. www.cantocanto.nl

AANMELDING
Bij deze meld ik mij aan voor de cursus:

titel, datum

naam, voornaam

straat, huisnummer, postcode, plaats

telefoon, e-mail

beroep

Het bedrag van Euro ________ voor de cursus heb ik overgemaakt op rekening:
a) Postbank NL45INGB 0007625447 t.n.v.: „Praktijk voor Zelfgenezing“ of
b) Rabobank NL07RABO0111104602 C.S. Eckes, Peins
Hierdoor is mijn plaats in bovengenoemde cursus gereserveerd.
Met mijn handtekening bevestig ik, dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijzelf en mijn
handelen gedurende de cursus.

Plaats, datum

handtekening

