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“Met de dans raak je dus aan het 
diepste van het menselijke 
bestaan, aan de oergrond…”  
  

  



cursus dans door “de 7 helende krachten” 

 

Ontvouw “de 7 helende krachten” in jezelf 

In deze cursus gaan we dansend op reis langs onze innerlijke krachten. Door ons te richten op ons eigen 

zielsverlangen, op degene die wij in wezen en in oorsprong zijn, komen we weer in verbinding met ons Zelf en 

komen er positieve helende krachten vrij.  

1. Fysieke kracht 

2. Creatieve kracht 

3. Mentale kracht 

4. Emotionele kracht 

5. Sociale kracht 

6. Individuele kracht 

7. Universele kracht 

 

Zelf heling 

Muziek, dans en bewegen op muziek heeft een heilzame werking op iedereen. Maar zeker als je moe, lusteloos, 

bezorgd of gespannen bent.  Wellicht heb je te maken gehad met burn-out, ziekte of een afscheid. Of misschien heb 

je het gevoel dat je niet jezelf kunt zijn in contact met anderen. Door je steeds maar aan te passen aan anderen en de 

wereld om ons heen, zijn we ‘vergeten’ wie we eigenlijk zijn.  

 



In de cursus werken we non-verbaal met verschillende vormen van dans. Vrije expressie en vaste structuur wisselen 

elkaar af. Daarnaast spelen visualisatie, meditatie en de kracht van intentie een rol.  

Je hebt geen voorkennis of ervaring nodig. Het gaat er niet om of je kunt dansen. Na afloop van elke sessie is er 

gelegenheid tot uitwisselen van wat ervaren is. De basis van deze cursus is Danstherapie Methode Querido, 

gebaseerd op een holistisch mensbeeld. 

Wil je meer weten over deze methode? Kijk op Zonne-Wende Dans-therapie-coaching 

 

 

 

praktische informatie 

Bijdrage € 199,=  inclusief:  7 dansbijeenkomsten,  koffie/thee en een individueel nagesprek.  

Na aanmelding ontvang je een mail met de betalings- en annuleringsvoorwaarden.  

 

Tijd en data        dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur  |  start september 2023 | data op agenda website 

Locatie                 “Zonnekracht”  Vriezenveen.  

 

Zonne-Wende, centrum voor persoonlijke ontwikkeling 

Praktijk en Cursuscentrum Zonnekracht: Waterkracht 10, Vriezenveen 

Info en aanmelden: contact@zonne-wende.nl  of  telefoon 06 – 144 50 201. 

 

https://www.zonne-wende.nl/danscoaching-twente/


   
  Jeaneth de Witte-Smit  

   gecertificeerd coach, danstherapeut, docent Meditation des Tanzes- Sacred  

   Dance, sinds 2006 eigenaar van Zonne-Wende in Vriezenveen. 

  

 “Dans is voor mij een weerspiegeling van het dagelijkse leven. Waarin alles        

   continu beweegt en waarin ik mijn focus en stiltepunt vind. In de danstherapie  

   heb ik ervaren hoe belangrijk het is om je lichaam te helen.”    

 

 

“Met de dans raak je dus aan het diepste van het menselijk bestaan, 

 aan de oergrond. 

 Daar is het oerritme van het leven.  

Heb je daarvan ook maar het geringste ervaren, 

 dan heb je iets van je oorspronkelijke wezenskern,  

je werkelijke IK, te pakken.  

En daar staat de volle levensstroom uit de Levensbron op gericht.  

Vanuit het Ik is de genezende stroom voelbaar.  

Je staat in het volle licht.  

Ook als is dat in het begin maar een klein straaltje…dat geeft niet.” 
(Charlotte Querido, psychiater en grondlegster danstherapie) 
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