
Hoe wil je jouw Zon laten schijnen? 

In deze tijd is het daglicht op zijn langst. We gaan 
dit moment vieren met een workshop, waarbij we 
ons verbinden met de Kracht van de Zwaan. De 
gebruikelijke maandelijkse meditatieavonden met 
trancereis, die ik oorspronkelijk op 19 juni had 
gepland, komt hiermee te vervallen.  

De Zomerenergie vraagt om een meer 
doelgerichte aanpak: wat wil je de wereld inzetten, 
wat wil je van jezelf  in de zon zetten?  

Donderdag 20 juni  
19.30 uur- 22.00 uur 
Locatie: Goosse van de 
Windstraat 51, Rotterdam  
Opgeven: door middel van 
Whattsapp aan 06-41198567 
Of  mail: 
jolanda_setz@hotmail.com 
Bijdrage: € 25,- inclusief  alle 
materialen. 
Maximaal 6 deelnemers. 

De Kracht Van De Zwaan 
Midzomer Avond Workshop donderdag 20 juni 2019 
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Het Zwanenechtpaar met hun zestal kuikens, die 
langs mijn achtertuin zwemmen laten het vol 
trots en ik al hun schoonheid zien.  

Nu gaan we dit toepassen in een avondworkshop 
met eerst een aantal rituelen, ook weer met mijn 
magische drum, om te zakken in de energie van 
de zomer en je te verbinden met jouw intentie 
voor deze tijd.   

Daarna mag je geheel intuïtief  je eigen 
Zomercollage maken met echte zwanenveren. Een 
collage, waar je de rest van de Zomer heel veel 
inspiratie uit zult kunnen putten. 

Met warme zomergroet en graag tot donderdag! 

Jolanda Marianne Setz 

06-41198567 
Graag opgeven via een bericht naar mijn 06 of  email. 
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