Mannenvuur

Mannenvuur
zomervijfdaagse over de kunst om jezelf toe te vertrouwen
If I don’t burn
If you don’t burn
If we don’t burn
how will darkness
ever turn into light?
Nâzim Hikmet

Datum
van dinsdagmiddag 10
juli
tot zondagnamiddag 15
juli 2018

Deze zomerweek staat in het teken
van vuur.

Plaats

Vuur is een krachtig oerelement dat
vaak geassocieerd wordt met passie.
Centraal in deze zomerweek staat dan
ook de vraag waarvoor jij warm loopt
in je leven:
Waar klopt je hart voor?
Hoe brandt verlangen in je?
Hoe geef jij vorm aan je passie(s)?

Begeleiding

Om de kunst om jezelf toe te
vertrouwen aan je innerlijk vuur
onder de knie te krijgen werken we
tijdens deze zomerweek zowel
letterlijk als figuurlijk met vuur.
Je krijgt allerlei “vuurspiegels” te
zien – beelden van jezelf: hoe je

Dinant

Herman Cools, Johan De
Groof en Ronny Ranson
Prijs voor verblijf,
maaltijden en cursus
Voor particulieren:
810 euro
Voor btw-houders en
bedrijven:
980 euro
Inschrijven kan door
een voorschot van 400
euro over te schrijven.
Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572

verlangt
naar
weerklank
en
resonantie, hoe vurig je mannen
tegemoet treedt, hoeveel innerlijk
vuur je dempt, hoe je strategieën
ontwikkeld hebt om werkelijke
ontmoeting af te wenden en overgave
te vermijden.
Heel specifiek staan we – mild en
nieuwsgierig – stil bij de effecten
van een “onvurig leven”:
Welke beloftes die onverwoestbaar
verankerd zijn in je hart leef je
niet?
Stap voor stap bouwen we aan een
veilige groep waarbinnen je stappen
kan zetten in het jezelf leren
toevertrouwen aan andere mannen.
Oude overtuigingen of beslissingen
over dat je alles alleen moet doen,
kan je daarbij achter je laten.
Andere

deelnemers

kunnen

ook

“vuurspiegels” voor je worden.
Scherper dan jezelf zien zij vaak
eerder waar vonken van passie in
jouw leven oplichten en waar je
verlangen naar intimiteit gloeit.
Andere mannen kunnen jou – als
vriend, minnaar, broer, mentor,
reisgezel – gidsen bij je zoektocht
naar jouw unieke “brandpunt”.
Er is ruimte om vurige fantasieën te
delen, alsook ervaringen met burnout en de as van een opgebrand
leven.

6847
BIC: SPAABE 22
Bij annulering langer
dan een maand voor de
workshop worden 30 euro
administratiekosten
aangerekend.
Bij
annulering minder dan
een maand voor de
workshops
wordt het
voorschot
niet
terugbetaald.

In een kleurrijk en ontroerend
ritueel maken we tijd en ruimte voor
het doen van een vurige wens, die
als een rilling langs je ruggengraat
loopt.
We werken met natuur en spel, met
aarde, water en adem, met massage,
poëzie en lichaamswerk.

Lingam – workshops voor homo-, biseksuele en trans – mannen

