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WATER-ELEMENT 
 

 

 

  

 

 

 

   Volgens de Vijf Elementenleer  

   uit de Chinese natuurfilosofie, het Taoïsme 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

De winter is een seizoen van rust, bezinning en meditatie. De natuur keert zich naar binnen voor  

haar winterslaap. In het ijs ligt alle informatie opgeslagen van de jaarcyclus die we samen doorlopen 

hebben. Wanneer het ijs smelt, wordt deze informatie losgelaten en het water is klaar voor de 

invulling van een nieuw jaar. Het Water-element vormt de basisenergie die opgeslagen ligt in ons DNA: 

het verhaal van onze voorouders, waarin ook onze toekomst besloten ligt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

-  Geleide meditatie met Lemurische zaadkristallen 

-  Interessante lezing over de Vijf Elementen uit de Traditionele Chinese Geneeskunde met focus  

   op het Water-element. Nieren en blaas, oren, de blauwe/zwarte kleur, de zoute smaak,  

   waterhuishouding en immuunsysteem horen bij het Water-element. 

-  Heilzame Qi Gong oefeningen met aandacht voor je  

   nieren en blaas 

-  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 Water-element 2023 

Datum: zaterdag 21 januari 2023 tussen 09.30 – 17.00h 

Prijs:  95 euro, alles inbegrepen 

Locatie: Grote Hoeve, Burgstsedreef 15, Breda-Noord 

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

virussen neutraliseert.  

 

 


