
 

CIRKELS VAN LICHT: leven vanuit je hart  

 

HOUT-ELEMENT 

 

  Volgens de Vijf Elementenleer  

  uit de Chinese natuurfilosofie, het Taoïsme 

 

Bewust bezig zijn met je gezondheid in de lente-sfeer bij de Grote Hoeve in Breda 

Deze ontspanningsdag biedt een holistische visie op je persoonlijke gezondheid en geluk, want 

volgens de Chinese natuurgeneeskunde werken lichaam en geest samen. Je kunt je op een 

heerlijk ontspannen manier bezig zijn met je gezondheid in de magische sfeer van de Grote 

Hoeve. 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar is een tijd van een nieuw begin en een wedergeboorte. De ene dag is alles nog grijs 

en levenloos. De volgende dag vallen warme zonnestralen op de ontspruitende Aarde. Zaden, 

bollen, knoppen barsten open en vormen afzonderlijke stengels en bladeren, terwijl bomen 

opeens van gedaante veranderen door scheuten en nieuw groen. Deze snelle groei, deze 

explosie van leven, belichaamt de energie van Hout. Er is verlangen naar een nieuw leven, 

zelfontplooiing, creativiteit, tolerantie, groei en ontwikkeling. Tijd om contact te hebben met je 

werkelijke natuur en om aandacht te geven aan zelfbewustzijn en zelfexpressie.  



 

Wat kun je verwachten? 

Een heerlijk ontspannen dag voor jezelf in diepe 

verbinding met de natuur. 

-  Geleide meditatie met Lemurische zaadkristallen 

-  Interessante lezing over de Vijf Elementen uit de 

   Traditionele Chinese Geneeskunde met focus  

   op het Hout-element. Lever en galblaas, ogen, 

   groene kleur, zure smaak, pezen, bewegelijkheid  

   van de spieren en kwaliteit van de nagels horen  

   daarbij. 

-  Heilzame Qi Gong oefeningen met aandacht voor  

   je lever en galblaas 

-  Heerlijke biologische lunch met live muziek op de piano  

-  Samen zingen om de lente te vieren 

HET TEAM 

Conchita Barbé Vicuña organiseert de ontspanningsdagen om haar kennis op 

deze wijze met humor en passie door te geven. 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!  

 

Siebren Zwaan is een ervaren rot op het gebied van klassieke muziek, maar 

speelt ook graag jazz. Al vroeg begonnen als klassiek pianist, heeft hij in zijn 

leven veel opgetreden. Daarnaast is hij als klassiek opgeleid zanger zijn leven 

lang bezig geweest met het coachen en begeleiden van koren en solo-

zangers. In diverse combinaties is hij regelmatig te bewonderen 

op grote en kleine podia.  

 

 

 

 

 

Meer info vind je op mijn website: http://dewittelelie.info/ontspanningsdagen/ 

http://dewittelelie.info/ontspanningsdagen/

