






 Wandel jouw spirituele wandelweg

Een wandeling voor je voeten, ogen, oren, hart en ziel. 
Een heel jaar rond gaan we met de seizoenen mee op 
een spirituele wandelweg. De natuur in, waar alles 
voorhanden is voor jouw eigen spirituele ervaringen. De 
natuur is een prachtige plek om je te verbinden met je 
diepere Zelf. Tijdens de wandeling is er tijd om stil te 
staan bij jouw wonderschone natuur.

De wandelingen starten bij Beum, in Dorst. 
Iedere derde dinsdag van de maand 
Verzamelen 18.30        afsluiten 20.30 met thee. 
We lopen het jaar rond en vinden onze weg in ieder weer!  
Draag weerbestendige kleding en neem een vuilniszak of krukje 
mee om op te zitten.  
Kosten: €12 per keer (contant) of € 100 voor het jaar rond. 
Je kunt spontaan komen of je kunt je aanmelden op: 	 	 	
	 	 	 	 	 sbgawandelspirit@gmail.com  
Als je je interesse aangeeft, sturen we je tussentijds een inspiratiemail.  

Extra 2 specials 
27-04  Vollemaan wandeling      5-09  Zonsopkomst wandeling 

Het pad van liefde en gevoel. Het pad van je hart. 
Met aandacht en stilte aanwezig zijn.  
Dichtbij jou, natuur dat ben jij. 

We organiseren deze wandelingen met vier gestalt-art 
therapeuten verbonden aan de SBGA,(Stichting 
Bevordering Gestalt-Art Therapie). Elke wandeling 
wordt begeleid door twee therapeuten. We lopen 
gezamenlijk en doen een experiment om meer 
verbinding te maken met jouw spirituele weg. 

Judith van Leeuwen 
Manon Dekkers 
Irene van der Wolf 
Sandra Posthuma 
Deze wandelingen zijn bij uitstek geschikt om meer 
zin te geven aan jouw leven nu.



WANDEL JOUW SPIRITUELE WEG

SAMEN WANDELEN MET AANDACHT VOOR JOUW OORSPRONG 
IEDERE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND 
VERZAMELEN BIJ BEUM IN DORST 
VAN 18.30-20.30 
TWEE GESTALT-ART THERAPEUTEN WANDELEN MEE EN BIEDEN 
EEN EXPERIMENT AAN OM MEER VOELING TE MAKEN MET JOUW 
SPIRITUELE WEG 
KOSTEN ZIJN 12 EURO INCLUSIEF THEE 
AANMELDEN MAG: sbgawandelspirit@gmail.com 

mailto:sbgawandelspirit@gmail.com
mailto:sbgawandelspirit@gmail.com

