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Ontdek je krachtdier 

 
 

Wil jij ontdekken welk krachtdier 2019 voor jou in petto 
heeft en hoe deze je kan ondersteunen in je dagelijks leven?  

Dan is deze workshop iets voor jou ! 
 

Waarom je krachtdier ontdekken? 
 

• Het helpt je eigen kwaliteiten te (her)ontdekken of te bevestigen. 
• Via bewustwording deze kwaliteiten leren inzetten in het dagelijks leven. 
• Het geeft je handvaten in je persoonlijke ontwikkeling en geeft inzicht. 
• Het werkt ondersteunend op moeilijkere momenten in ons leven. 
 
Tijdens deze workshop gaan we via een Sjamanistische reis, onder begeleiding 
van live drum, contact maken met jouw krachtdier. We maken ook een masker 
van ons krachtdier en achterhalen wat het ons vertellen wil. Tenslotte ervaren 

we ons krachtdier ook in de dans. Zo worden we ervan doordrongen in ons 
hele lichaam en wezen en ervaren we de kracht die hier vanuit gaat. 
 

 
 



 
 
 

Methodieken die gebruikt worden in deze dag zijn: 
 

Sjamanistische reis, ritueel, Open Floor movement en creatieve technieken 
Je hebt geen enkel ervaring nodig. Iedereen is welkom om zijn of haar 

krachtdier te ontmoeten. 
 
Plaats : In een gloednieuwe yourt te Eigenbilzen, Fietenstraat 35 
Wanneer : Zaterdag 2 februari van 10.00 uur tot 16.30 uur 
Prijs:  75 euro inclusief materiaal.  
Inschrijven : nadinebloemen@gmail.com of 0494/360969 
 
Lesgevers:  
  
Nadine Bloemen:          Nadine is creatief therapeute dans & beweging, 

psychotherapeute en Open Floor teacher. Meer dan 20 jaar werd 
zij als leerling van Louve Daems ondergedompeld in 
sjamanistische reizen, rituelen, ceremonies en wijsheden van 
Noord- Amerikaanse Indianen. Verder verdiept zij zich al meer 
dan 18 jaar, samen met internationale lesgevers, rond de 
integratie van lichaam, psyché en geest.  
Website  www.sweetmedicine.be 

 
 
Johan Quintens :            
       Johan is opgegroeid met meerdere tradities van  
  de Noordamerikaanse Indianen. Hij staat nauw in contact  
  met de Noordelijke Cheyennes en heeft altijd in goede  
  verstandhouding en  met respect voor hun cultureel   
  erfgoed deze levensvisie geïntegreerd met die van de  
  westerse wereld.  
 
  ‘Je krachtdier ontdekken kan een krachtige tool zijn die je  
kunt inzetten op bepaalde belangrijke momenten of zelfs als gids kan dienen tijdens je 
hele leven. De boodschappen van je krachtdier in jezelf ontdekken is een 
transformatieproces dat veel healing brengt.’ 
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