
 

 

Beste	  deelnemer	  aan	  de	  Sex,	  Spirit	  &	  Shadow	  workshop	  van	  	  

Diane	  Hamilton	  &	  Marc	  Gafni	  
november	  2010	  op	  Venwoude,	  

	  
Met	  blijdschap	  sturen	  we	  je	  deze	  brief,	  met	  de	  wens	  dat	  het	  je	  goed	  mag	  gaan	  en	  je	  hart	  vol	  
en	  in	  vrede	  is.	  
	  

Evolution	  of	  Love	  
Marc	  &	  Diane	  komen	  dit	  jaar	  weer	  naar	  Venwoude	  en	  we	  willen	  jou	  graag	  als	  eerste	  
uitnodigen	  voor	  hun	  komende	  workshop	  op	  11	  t/m	  13	  november	  2011	  op	  Venwoude	  die	  als	  
titel	  draagt	  Evolution	  of	  Love.	  

	  
	  ”Are	  you	  ready	  to	  participate	  consciously	  in	  the	  Evolution	  of	  Love?	  If	  you	  are	  then	  

come	  to	  study	  and	  practice	  with	  spiritual	  luminaries	  	  
Diane	  Musho	  Hamilton	  and	  Dr.	  Marc	  Gafni.”	  

	  
Naast	  deze	  3-‐daagse	  workshop	  	  -‐en	  dat	  is	  nieuw	  dit	  jaar-‐	  	  zullen	  Diane	  en	  Marc	  allebei	  apart	  
nog	  een	  dagworkshop	  geven.	  Diane	  voor	  de	  3-‐daagse	  op	  donderdag	  10	  november	  en	  Marc	  
op	  de	  dinsdag	  (15	  nov)	  na	  de	  3-‐daagse.	  Als	  je	  een	  losse	  workshopdag	  boekt	  in	  combinatie	  
met	  de	  3-‐daagse,	  krijg	  je	  50	  euro	  korting	  per	  dagworkshop.	  Voor	  meer	  info	  over	  de	  prijzen	  
en	  precieze	  tijden,	  zie	  http://www.venwoude.nl/trainingen_international_hamilton.htm.	  
	  

Skypesessies	  
Wat	  ook	  verheugend	  is	  om	  te	  melden	  is,	  dat	  we	  met	  Marc	  Gafni	  een	  volle	  relatie	  aan	  het	  
opbouwen	  zijn.	  Hij	  zal	  de	  komende	  jaren	  regelmatig	  op	  Venwoude	  zijn.	  Zowel	  fysiek	  als	  
virtueel.	  In	  mei	  a.s.	  starten	  we	  namelijk	  met	  maandelijkse	  Skype-‐sessies	  met	  hem	  in	  de	  
Cirkel	  van	  Venwoude	  rondom	  het	  thema	  Evolutionaire	  Spiritualiteit	  &	  Unique	  Self.	  In	  de	  
pen	  zit	  om	  dit	  soort	  Skype	  sessies	  ook	  met	  Diane	  te	  gaan	  doen.	  	  
	  

Zomer	  2012:	  Festival	  ‘Living	  a	  World	  Spirituality’	  
Een	  ander	  heel	  fantastisch	  en	  groot	  evenement	  is	  dat	  we	  in	  de	  zomer	  van	  2012	  (29	  juli	  –	  5	  
aug)	  een	  8-‐daags	  internationaal	  festival	  gaan	  organiseren.	  Dit	  festival	  is	  in	  samenwerking	  
met	  de	  Kunst	  te	  Leven	  en	  Center	  for	  World	  Spirituality.	  	  
	  
In	  Living	  a	  World	  Spirituality	  zullen	  verschillende	  teachers	  aanwezig	  zijn,	  waaronder	  Marc	  
Gafni.	  Ook	  zullen	  de	  Venwoude	  teachers	  natuurlijk	  een	  bijdrage	  leveren,	  puttend	  uit	  de	  vele	  
mogelijkheden	  die	  we	  hebben.	  Dit	  festival	  wordt	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  evenement;	  wat	  
ons	  betreft	  een	  soort	  Europese	  samenkomst	  van	  de	  edge	  van	  evolutionaire	  spiritualiteit.	  



 

 

Naast	  teachings	  zal	  er	  ook	  veel	  aandacht	  zijn	  voor	  het	  lichaam,	  en	  ook	  muziek	  en	  dans	  zullen	  
een	  plek	  krijgen.	  Er	  zal	  ook	  een	  kinderprogramma	  zijn.	  
	  

Relaties	  aangaan	  
Deze	  samenwerking	  en	  de	  fantastische	  mogelijkheden	  die	  we	  ook	  virtueel	  hebben	  betekent	  
voor	  ons	  de	  mogelijkheid	  om	  deze	  twee	  fantastische	  teachers	  niet	  alleen	  incidenteel	  te	  
ontmoeten.	  Het	  houdt	  de	  mogelijkheid	  in,	  dat	  je	  participeert	  in	  wat	  Marc	  noemt	  ‘spirits	  next	  
move’,	  die	  we	  samen	  creëren.	  	  
	  
Overigens	  hebben	  Marc	  en	  Diane	  zich	  allebei	  er	  aan	  gecommitteerd	  om	  de	  komende	  jaren	  
elk	  2e	  weekend	  van	  november	  een	  vergelijkbare	  workshop	  op	  Venwoude	  te	  komen	  geven.	  	  
	  
Al	  deze	  programma’s	  gaan	  we	  ook	  internationaal	  plaatsen.	  Inmiddels	  hebben	  we	  door	  onze	  
contacten	  met	  de	  jaarlijkse	  Integral	  Spiritual	  Experience	  en	  Center	  for	  World	  Spirituality	  een	  
helder	  beeld	  hoe	  we	  dit	  kunnen	  doen.	  De	  weg	  ligt	  vrij	  om	  Venwoude	  op	  een	  internationaal	  
niveau	  te	  plaatsen.	  
	  
Gezien	  het	  succes	  van	  vorig	  jaar,	  gaan	  we	  er	  van	  uit	  dat	  deze	  workshop	  zich	  snel	  zal	  vullen.	  
Meld	  je	  daarom	  snel	  aan.	  Diane	  en	  Marc	  zullen	  ons	  zeker	  weer	  een	  aantal	  intrigerende	  en	  
uitdagende	  perspectieven	  aanreiken.	  
	  

For	  with	  you	  is	  the	  source	  of	  Light;	  
In	  your	  Light	  I	  see	  Light	  

	  
Namens	  iedereen	  op	  Venwoude,	  
Leon	  &	  Chahat	  
	  

	  	  	   	  


