
Psyche en de vier taken



Laten we samen ons 
menselijk bestaan als 
ontdekkingsreis dansen



Het leven tekent ons allemaal. Ieder van ons heeft zo zijn verhaal. Maar aan het eind 

van zo’n verhaal is er de triomf van het zegevieren. Dat we niet zijn verslagen maar 

dat we stand hielden, dapper en volhoudend waren, onze kracht hebben herwonnen. 



De mythe van Psyche biedt je de mogelijkheid om in contact te komen met je 

innerlijke krachten. Meerbepaald via haar vier taken dans je vier dagen rond 

specifieke thema’s.

Deze vier dagen kunnen zowel apart als samen gedanst worden. Aan jou de keus...



Dansdag 1 : 25 februari 2018

Het sorteren van de zaden Ordening brengen in bepaalde 
aspecten van je leven, loslaten



Dansdag 2 : 22 april 2018

Het verzamelen van de gouden 
vacht van de rammen

evenwicht tussen mannelijke en 
vrouwelijke energie om je doel te 
bereiken



Dansdag 3 : 1 juli 2018

Het vullen van de bokaal met 
water uit de Styx

focussen en vanuit een ander 
perspectief kijken



Dansdag 4 : 28 oktober 2018

Het afdalen in de onderwereld 
om schoonheidszalf te halen

leren grenzen te trekken



Als ik mij afvraag wie ik eigenlijk ben, wanneer ik mijn leven niet ontleed maar het 

zou dansen dan kom ik bij mijn eigen, unieke identiteit uit. Identiteit is 

onveranderlijk en toch voortdurend in transformatie. 

Doorheen de dans :

❖ Geven we voeding aan onze waarden. We krijgen een nieuwe perceptie van 

onszelf, een nieuwe kijk op de wereld en het leven wanneer we de moed heben 

om te veranderen.

❖ Stimuleren we onze menselijke kwaliteiten zoals de moed om te handelen, te 

voelen en te manifesteren

❖ Ervaren we van binnenuit onze innerlijke waarheid en niet door wat anderen ons 

dicteren

❖ Hebben we het vermogen om naar binnen te gaan en oprecht uitdrukking te geven 

aan dat wat gevoeld wordt.



Wanneer : 

zondag 26 februari 2018

Zondag 22 april 2018

Zondag 1 juli 2018

Zondag 28 oktober 2018

Waar : 

GC De Nestel

Buisstraat 19c

2890 Sint-Amands

-gebouw links- eerste verdieping

Wie : 

Iedereen met Biodanza-

ervaring

Op voorhand inschrijven via : 

inge.liesens@outlook.com

Of : 0497/429.300

Uur :

Van 10.30u tot 17u

-welkom vanaf 10u-

Inkom bij storting vooraf : 

50 euro

BE68 7376 0327 1234

Aan kassa : 

55€

Voor de 4 dagen samen: 

180€

Graag lunch meebrengen 

om te delen

mailto:Inge.liesens@outlook.com

