
 

CIRKELS VAN LICHT: leven vanuit je hart  

 

WATER-ELEMENT 
 

 

 

  

 

 

 

De kosmische ziel en het wezen van Water 

op onze blauwe planeet Aarde 

 

 

Leerzame ontspanningsdag in de wintersfeer bij de Grote Hoeve in Breda 
Deze ontspanningsdag biedt een holistische visie op je 

persoonlijke gezondheid en geluk. Je kunt je op een heerlijk 

ontspannen manier open stellen voor de informatie die naar je toe 

komt in de magische sfeer van de Grote Hoeve. 

Water is er op alle momenten van ons leven. Zoals het menselijk 

lichaam houdt de aarde een constante hoeveelheid water vast. 

Net als jij is de Aarde een levend, dynamisch wezen. Zij heeft 

aderen en slagaders met water dat er doorheen stroomt. Deze zijn 

verbonden zijn met één 

groot, bloeiend hart, de oceaan. Water verdampt en komt 

in de hydrologische cyclus terug als regen die valt op de 

bergtoppen en door de aderen en slagaders terugkeert 

naar de oceaan. In werkelijkheid is water het medium dat 

de hele natuur beheerst. Onze Aarde is een enorme 

container gevuld met water waarin alle levensvormen 

ontstaan zijn. En elk leven wezen is zelf eigenlijk een 

container die water bevat. Wij bestaan, net als het  

 



 

 

aardoppervlak, voor minstens 70% uit water. Het systeem van het universum bestaat als een 

perfect, op zichzelf staand organisme. Al zijn delen, inclusief onszelf en onze Aarde, zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden door enorme stromen van informatie. En op onze planeet 

speelt water de hoofdrol in de wijze waarop deze informatie wordt uitgewisseld. 

Water beschikt over een geheugen. Iedere stof die in 

contact komt met water laat een spoor achter in het water. 

Water is het fundamentele element van het leven. De wijze 

waarop wij voelen en handelen, de manier waarop wij onze 

emoties verwerken, zal van invloed zijn op het water 

binnen in ons lichaam en op de wereld als geheel. 

 

Wat kun je verwachten? 

-  Geleide meditatie met Lemurische zaadkristallen 

-  Interessante film over de diepere betekenis en werking van water als één levend, vitaal wezen  

   dat alles wat leeft doordringt en met elkaar verbindt.  

-  Inzicht in de veelzijdige functies van water voor onze lichamelijke, emotionele, geestelijke en  

   spirituele gezondheid.   

-  Je maakt kennis met de praktische toepassingen van de helende vermogens van water in  

   je dagelijks leven. Bijvoorbeeld: water om je basen/zurenbalans te harmoniseren  

   voor je algemene gezondheid 

-  Heilzame Qi Gong oefeningen met aandacht voor je Water-element  

-  Heerlijke biologische lunch met live harpmuziek met een lezing over de trilling van klanken  

   die - net als water – doordrenkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET TEAM 

Conchita Barbé Vicuña deelt haar kennis met humor en passie. Ze neemt je  

mee op een spirituele reis door de Chinese natuurfilosofie met Qi Gong, 

meditatie, een lezing en fijne live muziek. 

 

 



 

Marja Hoefeijzers voegt de verschillende smaken van de vijf 

elementen samen tot verrukkelijke gerechten. Al jaren brengt zij 

harmonie in haar gezin door verantwoorde maaltijden op tafel te 

toveren waardoor de gezinsleden gezond en gelukkig door het leven 

gaan. Inmiddels kookt zij ook voor haar kleinkinderen en grotere 

groepen. Als iedereen tevreden en voldaan is in een gezamenlijke 

sfeer van harmonie wordt Marja er blij van!  

 

Vera Kemme. Harpspelen is haar lust en haar leven. Haar Keltische harp 

vergezelt haar naar mensen die graag tot rust willen komen. Na een 

intensieve muziekopleiding piano, heeft ze zich laten opleiden om 

therapeutisch harpspel te spelen. Bijna altijd klinken haar improvisaties 

in de toonladders van volksmuziek: muziek die mede bepaald is door ons 

fysieke grondgebied: het Keltische. En dan ook in de natuurlijke 

frequentie. Wat dit betekent legt ze graag uit, en ook hoe deze trillingen 

een verbinding zijn van ons lijf met de zeven grote planeten. Voor haar is 

muziek vloeibare liefde. 

Praktische info 

Datum: zaterdag 4 februari 2023 tussen 09.30 – 17.00h 

Prijs:  95 euro, alles inbegrepen 

Locatie: Ann’s Hoeve, Bredestraat 6, Breda-Noord 

De ruimte is goed gelucht en groot, dus je kunt afstand houden. We plaatsen een ionisator die 

virussen neutraliseert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


