
ONTMOETINGSDAG ROSABILITY  
& 

NORDIC SHAMANISM 
 

 
 

Wees welkom op de ontmoetmiddag 
 

Kom een dag kennismaken en ontmoeten met Rosability en Nordic 
Shamanism. Vanuit dit initiatief kan je de hele dag aanwezig zijn en mee doen 
met diverse workshops en individuele sessies volgen bij Christer, Rosa of 
Janet. Meer informatie over deze sessies is hieronder te vinden.  
 
Voor het ontmoeten neem verder drums, gitaren, violen, keyboards of andere 
instrumenten mee. Want er is gelegenheid om in de loungeruimte samen 
muziek te maken of te ZIJN. Kortom een dag om samen iets moois te creëren 
en genieten van het samen zijn.  
 

Activiteiten  Bijdrage  
Individuele sessies 
Workhops Toni – Tai Chi           
Workshop Nynke – Yin Yoga                               
Workshops Rosa Loving me                
Avond Workshop Christer:      

10 euro   
Gratis 
Gratis  
15 euro    
15 euro              
 

 
De hele dag is er gratis koffie, thee en wat versnaperingen aanwezig.  
 
In de middag en avond is er soep met brood. Wil je graag iets anders eten 
neem het gerust mee.  

 
 



Het Programma 
 

Christer Rosa  Janet Toni Nynke Lounge 
Space 

 
11:00 -13:00  
 
Privé sessies 
van Christer 
van 15 á 20 
min.   
 

 
11:00 -13:00  
 
Privé sessies 
van Rosa  
15 á 20 min  

 
11:00 -13:00 
 
Privé sessies 
van Janet  
15 á 20 min 

 
11:15 -12:30  
 
Workshop Tai 
Chi  
 
Toni 

 
11:00 - 13:00  
 
Aanwezig  

 
11:00 -13:00 
  
Relaxen en 
muziek maken/ 
luisteren  

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

13:00 – 1400  
Samen lunchen 

 
14:00 -16:00 
 
Privé sessies 
van Christer 
van 15 á 20 
min.   
 

 
14:00- 15:00  
 
Privé sessies 
van Rosa  
15 á 20 min 

 
14:00 -16:00 
   
Privé sessies 
van Janet  
15 á 20 min 

 
14:00 - 1600 
 
Aanwezig 

 
14:30 -15:30  
 
Workshop Yin 
Yoga  
 
Nynke  
 

 
14:00 -16:00  
 
Relaxen en 
muziek maken/ 
luisteren 

 
16:00 -18:00 
 
Privé sessies 
van Christer 
van 15 á 20 
min.   
 

 
16:00 -17: 30  
 
Workshop 
Loving me  
 
Rosa  
 

 
16:00 - 17:00 
   
Privé sessies 
van Janet  
15 á 20 min 

 
16:00 - 18:00 
 
Aanwezig 

  
Aanwezig 
  
Aanwezig 

16:00 – 18:00  
 
Relaxen en 
muziek maken/ 
luisteren 

18:00 -19:00  
Samen eten  

18:00 – 19:00  
Samen eten  

18:00 – 19:00  
Samen eten 

18:00 – 19:00  
Samen eten  

18:00 – 19:00  
Samen eten  

18:00 – 19:00  
Samen eten  

 
19:30 – 21:30  
 
Avond 
Workshop 
Christer 
 

 
19:00 – 21:30  
 
Aanwezig  

 
19:00 – 21:30  
 
Mogelijk 
aanwezig  
 
 
 
 

 
19:00 – 21:30  
 
Aanwezig 

 
 19:00 – 21:30  
 
Aanwezig 

 
19:00 – 21:30  
 
Gesloten  

 



 
 

Nordic Shamanism - Down to earth spiritualiteit 
 
Christer, deze Noorse Sjamaan bewijst keer op keer weer hoe 
grondig en precies hij kan werken. De helingen hebben direct 
effect en brengen hele veranderingsprocessen te weeg. Hij 
pakt vaak zonder veel woorden de problemen al op en gaat 
direct de diepte in. Lagen die vaak moeilijk te bereiken zijn 
heelt hij in samenwerking met jou, en gaat vaak zo ver als het 
lichaam op dat moment aan kan.  
 
Door zijn krachtige lichtvibratie en zijn begeleiding weet hij je 
naar oude pijnen en blokkades te leiden en helpt je deze los 
te laten. Zijn focus ligt voornamelijk op de emoties, maar 
hiermee ook oude karma, zowel van dit leven, vorige levens 
als familie karma. Hij maakt deze los door je erdoorheen te 
laten ademen of eventueel eenvoudige klanken te maken.  
Ook ziekten komen vaak voort uit emotionele disbalansen en 
worden ook direct of indirect meegenomen in zijn helingen. 
Als een soort stofzuiger weet hij je oude pijn en emoties over 
te nemen, dit is zijn grote kracht! 
 
Christer is down to earth. Zoals hij zelf zegt kun je je bezighouden met allerlei lagen van dit bestaan, 
maar op het moment dat er emoties in de weg zitten kun je zoeken wat je wilt, je zult niet vinden 
wat je wenst. Vaak komt dit zoeken voort uit een ontevreden gevoel, maar door buiten jezelf te 
gaan zoeken naar verlichting, loop je juist verder weg van jezelf. Het zijn de – vaak nog onbewuste – 
emoties die om aandacht vragen. Zijn filosofie is om bij het begin te beginnen, zonder al te veel 
woorden en daarvanuit gaat hij de diepte in. Hij nodigt je uit om weer thuis te komen bij jezelf, 
zodat je vanuit je krachtige kern kunt leven. 
 
In de periode van zijn aanwezigheid in Nederland kunnen er privésessies van een uur geboekt 
worden en zijn er workshops gepland op maandelijkse basis. Deze workshops zijn zowel weekend 
workshops, als mini workshops en soundhealings van 2 à 3 uur.  
 
Privésessie 
De sessies zullen zittend beginnen waarbij u vragen kunt stellen en aan kunt geven welke 
werkgebieden voor u belangrijk zijn. De energie zal door middel van Christer versterkt worden en 
oude pijnen en karma zullen gevoeld en afgestroomd worden. Na verloop van tijd mag u op de 
behandeltafel gaan liggen en daar wordt de heling voortgezet. 
Christer geeft mede tips en trucs om thuis mee te werken. Het lichaam zal na de heling weer een 
nieuwe balans moeten vinden en het een en ander zal in het verloop nog opkomen. U zult hierna 
meer vanuit u kern kunnen leven. 
 
Prijs: 10,- 
Lengte: 15 tot 20 min                                                                           
Taal: Engels (vertaler evt aanwezig) 
 

Voor meer informatie kijk op onze website: 
www.nordicshamanism.nl 

Privé Sessie Christer 

file:///D:/ROSA/Rosa/Rosability/Ontmoetingsdag/www.nordicshamanism.nl


 
 

Rosability  
 

Rosability is een organisatie waar Rosa werkzaam is. De visie  
van Rosability is gericht op vrijheid en zingeving in de breedste zin 
van beiden woorden. De vrijheid waar het om gaat is volledig kunnen 
zijn in het moment en te kunnen kiezen hoe jij je leven inricht. Wat 
maakt jou nu echt gelukkig.  
 
Wanneer het gaat om (opnieuw weer) zingeving aan je leven te 
geven wordt je hier automatisch blij van. Rosability zet zich in voor 
plezier, inzicht, bewustwording en opheffen van  
oude trauma’s en blokkades zodat je weer je levenspad kan  
volgen in een fijne flow.  
 
Rosability organiseert diverse cursussen zoals Body, Mind & Soul, 
Loving Me, Happy Breath en Trancereizen. Op de website kunt u hier 
meer over lezen en u zich aanmelden.  
 
Over Rosa  
Op een intuïtieve wijze gaat Rosa te werk. Zij vind het leuk om de 
uitdaging waar je mee zit boven te krijgen en te kijken hoe deze het 
beste opgelost, getransformeerd of eerst alleen aangekeken kan 
worden. Zij ondersteund je graag bij wat je op dit moment nodig hebt 
om een stapje verder te komen.  
 
Individuele sessie – Reading  - van Rosa  
Om kennis te maken kan je een individuele reading krijgen. Hierbij 
kan er gewerkt worden met inzicht gevende kaarten.  
Rosa spiegelt je terug wat er op dit moment speelt en ook welke 
trauma’s of gebeurtenissen uit het verleden je nu belemmeren om 
helemaal in je flow te komen.  
 
Individuele sessie – Healing – van Rosa 
Hierbij mag aan het licht komen wat jou op dit moment belemmerd 
om te stralen en helemaal jezelf je zijn. Je kan er ook voor kiezen om 
iets op te ruimen waar je nu echt helemaal klaar mee bent. Ik 
combineer diverse healing methode’s zoals onder andere reiki, soul 
body fushion, sjamanisme, bron healing en healthy flow healing om 
jou te ondersteunen bij dit proces. Ik kan je lichaam scannen op daar 
waar de energie geblokkeerd is en weer mag gaan stromen. 
 
Prijs: 10,- 
Lengte: 15 tot 20 min                                                                           

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Voor meer informatie kijk op onze 

website: 
 

www.rosability.club 

Privé Sessie Rosa 
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Je handen laten 
lezen door Janet 

 
Laat me je handen zien en ik vertel je iets 
over je manier van communiceren, je 
behoeften, je impulsen, je creativiteit of je 
gronding. Uiteraard moet je niet verbaasd 
zijn als ik je toch iets ga vertellen over je 
levenssnelheid, je ademhaling of manier van 
liefhebben. Of over je omgang met anderen, 
je directheid of mate van……….  
 
Kortom het kan overal over gaan. Waar het 
zeker over gaat, is over jou. Jij, hier en nu!  
 
Over Janet  
Janet is een opgeleid handleeskundige, vier 
jaar studie met scriptie, onderzoek en heel 
veel huiswerk. Yep. Jij kan het ook leren.  
 
Inmiddels 14 jaar later in de tijd lees ik graag 
kort de hand en reis rond met mijn  
slaapautootje. Bij mij kun je terecht voor 
maximaal een kwartier of nog eerder zodra 
het kwartje valt. Dat is soms al na 1 minuutje.  
 
Ik kietel, daag uit en ontmoet je graag.  
 
Prijs: 10,- of minder (afhankelijk van de 
tijdsduur)  
Lengte: 15 of korter                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Privé Sessie Janet  



 
 

Tai-chi 
 

Tai-Chi Is een bewegingsleer met enorme diepgang. 

De Chinese vertaling van het woord zou je kunnen omschrijven 
als "The Grand Ultimate", wat wil zeggen; alles zit er in. Alles 
tussen hemel en aarde. Tai-Chi wordt daarom al duizenden 
jaren beoefend, en met een reden! De oefeningen zijn er op 
gericht om het lichaam te openen, gezonder te maken en te 
versterken, maar tegelijkertijd is het ook een verlichtingsleer. 

Door middel van intentie en beweging wordt energie door het 
lichaam heen gestuurd, blokkades die energetische of fysiek 
aanwezig zijn worden losgemaakt en er ontstaat weer een 
betere doorstroming in de meridianen (energiebanen van het 
lichaam). Dit heeft ook weer direct of indirect invloed op de 
organen en daarmee de emoties. Door deze laatste in balans te 
brengen zal je een dieper contact met jezelf en je omgeving 
ervaren. Lichaam, geest en ziel komen samen. 

 

Werkwijze Toni  

In de lessen die ik geef maak ik mensen bewust van hun lichaam 
en hoe de energie stroomt, daarmee is mijn focus vrij 
therapeutisch. Een interessant fenomeen waar ik gebruik van 
maak is vrije beweging, dit wil zeggen dat je met je gedachten 
en een geïnitieerde beweging een oefening op gang brengt, 
maar daarna het lichaam en het systeem meer vrijheid geeft 
waardoor de krachten in het lichaam behoorlijk toenemen. Het 
lichaam heeft namelijk een bewustzijn van zichzelf en een 
helend eigen vermogen, hier maken we gebruik van. Dit is niet 
alleen een hele speelse manier van trainen maar ook een hele 
effectieve. Via mijn begeleiding neem ik mensen dieper mee 
hun eigen systeem in, om zo bewuster te worden en eventueel 
te helen wat we tegen komen. 

 
Mocht het jullie wat lijken, wees dan welkom om deze dag gratis 
aan te sluiten. Op deze open dag zal ik een aantal principes van 
deze vrije beweging meegeven, evenals een dieper inzicht in 
wat Tai-Chi in fundament is. 
 
Toni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop Tai Chi - Toni 



 

 
 

Yin yoga les 

 
Yin yoga is een zachte yogavorm waarbij je 3 tot 5 minuten in elke 
houding blijft. Door de tijd te nemen, bereik je het bindweefsel en 
meridianenstelsel in je lichaam. Bij veel mensen zitten hier emoties 
en spanningen opgeslagen, wat zich kan uiten in fysieke of mentale 
klachten.  
Yin yoga helpt je te ontspannen in het huidige moment en kan je leren 
om met liefde en acceptatie naar jezelf te kijken. Wil je ervaren wat 
Yin yoga voor jou kan betekenen? Dan ben je meer dan welkom!  
 
Ik ben Nynke, een Yin yoga docente in opleiding bij De Nieuwe 
Yogaschool. Dit pad ben ik opgegaan, omdat ik voel dat deze 
yogavorm heling kan geven. Persoonlijk helpt het mij om er te zijn 
met alles wat er is en zonder oordeel mijn lichaam en geest te 
observeren. 
Ik verheug mij erop om mijn passie voor yoga met jullie te mogen 
delen en het docentschap te mogen oefenen op de Open Dag van 
Rosability. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Workshop Yin Yoga Nynke 



Workshop Yin Yoga Nynke 

 

Workshops LOVING ME 
-In contact met je hart- 

 
Herken je het gevoel dat je even kwijt bent wat ook al weer echt 
belangrijk is? Dat je even niet meer weten hoe je hoofd, hart en 
handen in balans kan krijgen? Wil je leren hoe je (weer opnieuw) 
contact kan maken met je hartsverlangen?   
 
In deze workshop wordt je uitgenodigd om opnieuw contact te 
maken met jezelf. Met je eigenwaarde en je binnenwereld. Dit 
doen we door middel van oefeningen waarbij je dichter bij je 
gevoel en je hartsverlangen kan komen. 
 
In een veilige sfeer en rustige omgeving wordt je uitgenodigd om 
je te openen voor dat wat er op dit moment binnen in jou leeft. 
 
We maken contact met ons hartsverlangen en kijken welke 
angsten ons nog blokkeren om helemaal te gaan voor wat we 
daadwerkelijk willen. 
 
We bouwen dit langzaam op door eerst een vertrouwelijke sfeer 
met elkaar te creëren waarin we ons gedragen voelen door de 
groep om ons open te stellen voor dat wat er in ons leeft.  
 
We werken vanuit ervaring en gevoel en jij bent de regisseur over 
wat je deelt in de groep.  Hoe dan ook zal je jou meer verbonden 
voelen met jezelf en de mensen om je heen.  
 
Over Rosa  
Op een intuïtieve wijze gaat Rosa te werk. Zij vind het leuk om de 
uitdaging waar je mee zit boven te krijgen en te kijken hoe deze 
het beste opgelost, getransformeerd of eerst alleen aangekeken 
kan worden. Zij ondersteund je graag bij wat je op dit moment 
nodig hebt om een stapje verder te komen 
 
Prijs: 15,- 
Lengte: 1,5 uur                                                                            

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Workshop Loving me – Rosa  



 
 
 
W 
 

Avond Workshop 
 
De workshops van Christer zijn krachtig! 
 
In deze workshop wordt je ondergedompeld in zeer hoge vibraties die er voor zorgen dat alles wat 
niet meer dient aan oude karma en emoties omhoog komt en met gemak losgelaten wordt.  
De energie zal geleidelijk worden opgebouwd en de diepere stukken, waar we vaak al tijden voor 
weglopen zullen worden aangeraakt. Dit kan intens voelen, maar hoe minder de weerstand is des te 
beter. Het idee is te zijn met wat opkomt, ermee te ademen en vervolgens los te laten. Dit alles zal 
onder begeleiding zijn van drum, fluit en zang van Christer, eventueel onze eigen klanken. Hoe meer 
we dit durven toe te laten, zonder oordeel, des te meer kan Christer voor ons betekenen. Tijdens 
het hele proces zal hij alles aan lage vibratie (karma, emoties en pijn) die niet meer dienen 
overnemen en voor ons afvoeren. Hij doet dit in razendsnel tempo. 
Deze workshop is puur gericht op het loslaten van alle ballast en thuiskomen bij jezelf. Hierdoor zal 
je steeds meer leren leven vanuit je kern en het leven in al zijn lagen moeiteloos ervaren. Een zeer 
effectieve manier van genezing en absoluut de moeite waard om te ervaren! 
 
Investering: 15, - euro 
Tijd: 1 á 2 uur 
Taal: Engels (vertaler aanwezig) 
 

 
Voor meer informatie kijk op onze website: 

www.nordicshamanism.nl 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avond Workshop – Christer   

http://www.nordicshamanism.nl/

