
 
 

 

 

Sjamanisme ontmoet herborisme 
Lentecursus 9-11 juni 2023Fleurs en les essences 

& 

Herfstcursus 13-15 oktober 2023 Automne et racines 

Datum & tijd 
Beide cursussen beginnen op vrijdagavond om 19.00 uur. Zorg dat je van te voren gegeten 

hebt. Ben ruim van te voren aanwezig (18.00 uur) om te betalen, je tent op te zetten, je 

bagage te weg te zetten etc. zodat we op tijd kunnen beginnen. De cursus isrond 16.30 uur 

afgelopen. 

 

Kosten 
Deelname aan deze ontmoeting kost € 370,- Dat is inclusief accommodatie voor 1 persoon, 

koffie, thee en een diner op zondag.  

 

Wil je een plaats reserveren?  
Dan vragen we een aanbetaling van € 170,-. Deze aanbetaling is niet terug te vorderen. Als de 

aanbetaling is ontvangen, dan is je plaats voor het weekend gereserveerd. Het resterende 

bedrag van € 200  mag je tot 1 week van te voren overmaken of de vrijdagavond ter plaatse 

met een cheque, per pin of contant betalen. Het rekeningnummer vind je onder aan dit 

formulier.  

 

Logies  

• Voor het groepsproces en om in de sfeer te blijven adviseren we je te blijven logeren.  

• Zonder logies betaal je 295,- voor de cursus en een bijdrage van € 45,- voor diner en 

accommodatie.  

• Je kunt op beide locaties een klein tentje op het land zetten of slapen op de zolder.  



• Kom je met een camper dan is er bij -Nataschja Derks / Atelier L’Herboriste-  plek voor 

maximaal twee campers. 

• Je mag het bedrag voor logies van te voren overmaken of contant / per cheque vrijdagavond 

betalen. 

Wil je een slaapplaats reserveren? 
Als je je bij ons (ATELIER L’HERBORISTE / KRUIDENATELIER DE HERBORISTE) aanmeldt, 

reserveren we een slaapplek voor jou op deze locatie. Geef daarbij aan of je wilt slapen op de 

zolder boven het kruidenatelier of dat je een tentje wilt opzetten of met een camper komt. 

Wat moet je meenemen voor het logeren?  
Op de zolder boven het kruidenatelier staan bedden, je moet zelf je beddengoed meenemen. 

Dus slaapzak of dekbed, kussen etc. Een matrashoes hoeft niet, daar zorgen wij voor. Kom je 

met een tentje, dan moet je zelf voor een slaapmatje etc. zorgen. 

 

Ontbijt en lunch. 
Voor het ontbijt (zaterdag- en zondagochtend)  en lunch (zaterdagmiddag) zorg je zelf. Er is 

een koelkast waarin je je eten kunt bewaren en er is een mogelijkheid om iets op te warmen. 

Neem ook iets te eten mee wat je kunt delen na de zweethutceremonie. (soep, cake, taart, 

quiche, gemengde salade, vruchtensap, brood, kaas, (gedroogd) fruit, gebak, koekjes, 

chocolade, noten enz.)  

 

Contactgegevens & locatie  
Dit weekend vindt op twee locaties plaats die op loopafstand van elkaar liggen. 

Op beide locaties is er plek om te parkeren en te logeren 

 

Eric Marchal 
• Adres: 50-52 Route des Foissats, 58370 Le Haut des Champs, Villapourçon 

• Telefoon: 06.23.14.97.33 (als je "sjamanistische" vragen hebt, aarzel dan niet om contact met 

me op te nemen!!!) & Cécile Maldera: 06.77.87.79.07 voor alle andere vragen! 

• E-mail: sforgesdesylva@gmail.com  

Adres / locatie Eric Marchal 

 

Nataschja Derks, Atelier L’Herboriste 
• Adres: 71 Route des Foissats, 58370 Le Prenet, Villapourçon 

• Telefoon: 0031-642005018 

E-mail: info@deherboriste.com 

• Adres / locatie Nataschja Derks / Atelier L'Herboriste 

 

https://www.google.fr/maps/place/les-Forges-de-Sylva+-+Eric+Sunfox+Marchal/@46.9164863,3.9194894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea5b2216d633:0xb9f5e680019f94c1!8m2!3d46.9164827!4d3.9216781?hl=fr
mailto:info@deherboriste.com
https://www.google.fr/maps/place/Atelier+L'HERBORISTE+%2F+kruidenatelier+DE+HERBORISTE/@46.9110531,3.9130874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f18574226354c9:0x8a07478a08b8c486!8m2!3d46.9110495!4d3.9152761?hl=fr


Internationale stage 

Tijdens dit weekend zal er Frans, Engels en Nederlands  worden gesproken. We zullen elkaar 

helpen met vertalen als iemand iets niet begrijpt. 

 

Wat heb je nodig tijdens dit weekend? 
Kleding en slapen 

• Zorg voor comfortabel zittende kleding. Neem iets warms mee, een fijne deken/omslagdoek, 

dikke sokken, iets om je te beschermen tegen eventuele regen. Zorg voor goede 

wandelschoenen en een kleine rugzak. 

• Een slaapzak/dekbed, een kussen, twee handdoeken waarvan er eentje vies mag worden. Je 

kunt op beide locaties een eenvoudige (koude) douche nemen.  

• Wat kan je aandoen tijdens een zweethutceremonie (als je niet bloot wilt zijn) om je in de 

hitte gemakkelijk en comfortabel te voelen? Een badpak, bikini boxershort, een groot T-shirt, 

sarong of een nachthemd.  

 

Voor sjamanistische rituelen en activiteiten 
• Neem een trommel/drum mee of andere eenvoudige percussie-instrumenten als je die hebt 

(drum, maracassen, djembé, andere...)  

• Neem tabak mee om te offeren. 

• Neem 3 offergaven naar keuze mee. Kies voor eenvoudige en symbolische dingen indien 

mogelijk. Je neemt ze niet mee terug naar huis!  

• Neem iets kleins mee wat symbool staat voor jouw leven. Je neemt dat niet mee terug! 

• Neem een voorwerp mee waaraan je intenties kunt verbinden en om op te laden met energie. 

Iets wat je geluk brengt, een amulet, een foto, een beeldje of een mooie kiezelsteen die je 

hebt gevonden etc. 

• Voor de vervaardiging van "Tobakotaïs" (tabaksaanbod): NATUURLIJKE stof in verschillende 

kleuren. (Indien mogelijk geel, wit, zwart, rood, groen en blauw). In kleine vierkanten van 5 bij 

5 cm geknipt. (15-50 stuks), 2 m touw (type keukentouw), een schaar en tabak. 

• Neem indien mogelijk een paar stenen mee (ongeveer zo groot als je hoofd). Indien mogelijk 

vulkanische stenen (zeldzaam) of in ieder geval stenen die niet te los of brokkelig zijn. Deze 

worden bij de zweethutceremonie gebruikt. 

Voor de kruidenactiviteit 
• Neem twee schone glazen potten met deksel mee. (zonder inhoud). 

• Neem een halve liter wodka mee. 

• Neem papier en een pen mee als je de kruidenkennis wilt noteren. 



Algemeen 
• Papier, potlood/pen (iets om aantekeningen te maken), mes (Opinel of ander type), zaklamp. 

Een fles water, lege waterfles, beker, bestek (lepel, mes, vork) en een bord. 

• Neem eventueel iets mee tegen muggen, teken en zonnebrand. 

 

Nog even dit 
• Op geen enkele manier is het gebruik van geestverruimende planten of (door de wet 

verboden) middelen nodig en toegestaan tijdens dit weekend. 

• Kom met respect, met één of meerdere intenties (verzoeken)  en een goed humeur. 

• We nodigen je uit om deze ontmoeting zonder telefoon te ontdekken. Mobiele telefoons 

worden daarom door ons zorgvuldig bewaard. Je kunt het telefoonnummer van Nataschja 

(voor Nederlands sprekende mensen) achterlaten voor in geval van nood (0031 6 42005018)  

Als je vragen hebt, stel ze gerust! Je mag ons bellen of e-mailen. 

 

 
Het goede voor jou, Eric & Nataschja 

 

 
 

 


