
                             

 

Leven naar de Universele Wetten, dansen als sterren  
Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn,  

is het in balans en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen. 
 
Marja de Vries 
Op basis van haar bestseller De Hele Olifant 
in Beeld zal Marja de Vries vertellen over 
de universele wetmatigheden, die ten 
grondslag liggen aan de achterliggende 
ordening van het universum.  Inzicht in de 
universele wetten helpt om te begrijpen 
wat nodig is om onze persoonlijke en 
maatschappelijke balans te herstellen, 
optimaal te functioneren en bij te dragen 
aan het welzijn van alles en iedereen, zodat 
iedereen kan floreren in harmonie met 
elkaar en al het andere.  
Zie voor meer info ook: 
www.marjadevries.nl 
 

Marja de Vries is de 
auteur van De Hele 
Olifant in Beeld 
(2007) en  van 
Samenlevingen in 
Balans, naar een 
toekomst in harmonie 
met de universele 
wetten (2014).  

 
 
 
 
 

 

 

Een bijzondere dag met  
Marja de Vries (uitleg over de wetten) 

Jantine Gerbscheid & Monique ten Tusscher 
(ervaring van de wetten via dans) 

 
 
   
                       

  Uitnodiging  
                          20 december 2015 

                      Haarlem 
                      van 11-17 uur 

 
 
 

Praktische informatie:  
Adres:     het Seinwezen,  
                 Kinderhuissingel 1, Haarlem 
Tijd:         van 11.00 tot 17.00 uur 
Kosten:   € 45,- incl.    koffie/thee 
Lunch:    We vragen je om iets te eten mee 
                 te nemen als bijdrage aan een 
                 gezamenlijke lunch 
Aanmelding:   info@lichtvoetig.nl 

   of bellen naar Jantine Gerbscheid 
  06-30966755   
 

 
 
Jantine Gerbscheid &  
Monique ten Tusscher  

Zij brengen mensen in beweging. Letterlijk en 
figuurlijk. Zij nemen al jarenlang mensen mee 
 in de ervaring m.b.v. muziek en dans.  
Muziek kan de harmonische trilling van het 
universum overdragen. Deze nodigt ons uit om 
mee te resoneren en er op eigen wijze uiting 
aan te geven. Dansen is thuiskomen in je  
lichaam, begrijpen door  te ervaren.  
Muziek en dans bieden voeding voor de ziel.  
 
Monique en Jantine zijn zowel trainer als coach. 
Wekelijks geven zij samen biodanza in Haarlem. 
 
Monique heeft als werkwijze het  ‘genereren 
en faciliteren van oneindig potentieel’.  
Zie voor meer info ook: 
www.unlimitedpotential.nl 
 
Jantine heeft als leidraad 
‘Only the continuing dance of change is eternal’ 
Zie voor meer info ook: 
www.lichtvoetig.nl 
www.dansnaarbalans.com  
 
Zie voor meer info over biodanza in Haarlem: 
www.biodanza-haarlem.blogspot.nl 
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