
Blue Star en Marjolijn van Dieren nodigen je uit voor een 
long term journey; Helder. Al eeuwen volgen de seizoenen elkaar 
op. Als mens hebben wij hierin onze eigen plek. In contact met 
jezelf, je stam en met de natuur. In deze wereld van veranderingen 
willen wij mensen ondersteunen om weer terug te keren naar hun 
eigen wijsheid en hun plek in te nemen in het grote geheel. Vanuit 
de verbinding met jezelf en met de ander. Luister naar de eigen 
beweging binnen in je en volg de grote beweging buiten je. Voel  
en ervaar je eigen ritme, net zoals de natuur. 

Een liefdevolle groet van  

 Blue Star en Marjolijn



Marjolijn is begeleider met 
paarden en ervaart dagelijks 
de kracht van de natuur en de 
paarden om haar heen. Zij werkt 
jaren vanuit deze verbinding 
met mensen. Dit alles vanuit een 
diepe verbinding met haar zelf. 
Medicijnvrouw Blue Star is world 
master teacher en al 30 jaar 
actief als sjamaan. 

Je kan je opgeven bij  
Marjolijn van Dieren: 
www.vandierencoaching.nl 
vandierencoaching@outlook.com
06-19649931
 
of 

Blue Star: 
www.shamanbluestar.com 
bluestarshaman@icloud.com
06-42969206.

Er is ruimte voor minimaal  
10 en maximaal twintig personen. 

Er is koffie, thee en iets lekkers 
aanwezig. 

De lunch bedraagt per persoon 
€ 20,00 per dag en de 
tegenenergie voor deze gehele 
journey bedraagt € 2.750,00 
exclusief btw.

Voel je Welkom 

We are al l related

We starten in de winter; De Grote Stilte. De eerste gedachte en het eerste 
licht. Drie dagen dompelen we ons onder in deze sferen. We werken 
deze dagen met onze waarneming, oplettendheid en geven dit gestalte. 
Welke inzichten mag jij ontvangen? We ontmoeten onze voorouders. 
Deze dagen werken we zowel met en zonder de paarden. 

Vanuit de stilte ontstaat de Lente. We duiken in de waarheid, ontmoeten 
helderheid. We maken een nieuw begin en creëren een nieuwe 
beweging. We gaan werken met het medicijnwiel tussen en met de 
paarden. Je gaat je eigen innerlijke spiegel ontmoeten bij de paarden. 

Vanuit de lente komt de zomer. De zomer, het heilige vuur en de zon. Als 
er geen zon is, is er geen groei en warmte. Het heilige vuur zorgt ook 
voor onze levensenergie. We gaan jouw heilige vuur samen ontsteken 
door het maken van je eigen beweging, te luisteren naar je innerlijke 
stem, jouw ritme en impuls. 

Vanuit de zomer gaan we naar de herfst, wat mag je in de herfst laten 
transformeren? Wat is genezing? We klimmen in jouw familieboom en 
we luisteren naar je voorouders bij de paarden. We doorbreken lijnen die 
niet meer relevant zijn voor jou en deze tijd.

Winter

Lente

Zomer

Herfst

Ben jij er klaar voor om deze reis samen met ons te maken?


