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NLP & Sjamanisme in  
Venetië 

Er is geen weg naar het geluk; het geluk is de weg. 

--Boeddha 
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De Zoektocht naar Geluk 
De deur van het geluk gaat naar binnen open. 
--S. Kierkegaard 

De zoektocht naar ‘Geluk’. Hoe ziet zo’n tocht eruit? Wie weet waar ‘Ge-
luk’ ligt? Ligt het nu ineens in Venetië? 

Ja en nee, kunnen we naar waarheid antwoorden. Je Geluk ligt in Venetië  
als je daar zelf  ook bent. Je Geluk ligt net zozeer in Scherpenzeel, 
Singapore of  Washington. Je Geluk is namelijk te vinden waar jij jezelf  be-
vindt. 

Hoe Geluk te vinden?  De vraag is: ‘ waar heb je je Geluk’ verstopt? Daar-
over gaat deze wonderlijke mengeling van Nepalees Sjamanisme en NLP 
(Neuro Linguïstisch Programmeren) 

"  
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Angélique de Graaff Laxman Raj Giri 

Zoektocht - Queeste 
Een queeste is een zoektocht; in het bijzonder een zoektocht die het karak-
ter heeft van een levenstaak. Voorbeelden van queesten in de literatuur zijn 
de zoektocht van Parcifal naar de Heilige Graal en de omzwervingen van 
Odysseus alsook de zoektocht die de helden van Tolkiens In de ban van de 
ring ondernemen. Een avontuurlijke, lange reis van een Held, met helpers 
en grote hindernissen (natuurfenomenen, monsters en vijanden) zijn stan-
daard-ingrediënten. De queeste is een metafoor voor de zoektocht naar 
Wijsheid en andere hoge waarden (Geluk, Liefde), die door de zoekers 
wordt gevonden door de ervaringen die ze tijdens het zoeken opdoen. 

Op deze Zoektocht naar Geluk zijn de ‘helpers’ op de Reis: 
- Laxman Raj Giri, Sjamaan uit Nepal 

- Angélique de Graaff, Internationaal Master NLP Trainer 
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Laxman Raj Giri wil zijn sjamanistische kennis beschikbaar te maken 
voor de wereld. Hij werkt met energetische en mantra-healing. De oudste 
culturele sjamanistische kennis uit Nepal heeft hij uit zijn vaderland Nepal 
meegebracht.  
Angélique de Graaff is een echte NLP-schatbewaarder. Ze is Internatio-
naal NLP Master Trainer, studeerde langdurig en intensief  met alle grond-
leggers van NLP: John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelik. 

De Helden van deze reis zijn jullie, de deelnemers aan deze Reis, deze 
Zoektocht. 

!  
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Venetië 
 

Waarom Venetië? 
De Zoektocht naar Geluk leidt deze keer naar Venetië. Niet omdat we 
denken dat je alleen daar het Geluk kunt vinden.  

Maar Venetië is niet zomaar gekozen. Deze ‘Stad der Bruggen’, ‘Stad van 
Liefde’, ook wel La Serenissima - de meeste Serene -  genoemd. Een stad 
die gebouwd is op een verzamelijk eilandjes, middenin een Lagune. Als je 
door deze prachtige stad wandelt (rijden kan niet), lijkt de tijd te hebben 
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stilgestaan. De stad ziet eruit als het decor van een middeleeuws schouw-
toneel. De stilte in de kleine straatjes, waar de klank van voetstappen en 
stemmen in een bijna heilige stilte doorklinken. Geluid dat tegen de oude 
afschilferende  muren weerkaatst wordt. 

We hebben gemerkt dat Venetië bij uitstek inspireert tot positieve emoties, 
tot het toegankelijk worden voor helpende ervaringen. Venetië is dan ook 
echt een onderdeel van wat de Reis naar Geluk is. Met ons als ‘helpers’ 
maar zeker ook op jezelf  of  - naar eigen verkiezing - in gezelschap van an-
dere deelnemers is er volop gelegenheid deze prachtige stad te exploreren. 

We wijzen je eerst een beetje de weg. Laten je weten hoe waar te komen, 
wat waar te genieten valt. Het strand van Lido bijvoorbeeld. Of  het groen 
van Giardini. De bijzondere brug van Rialto en het majestueuze San Mar-
coplein. Je wilt vast Burano met zijn kleurige huisjes en de glas-fabrieken 
van Murano zien. De talloze kerken, pleintjes. Tochten over het water, ge-
woon met de waterbus (vaporetto) of  met de typische Venetiaanse traditio-
nele gondel. 

Natuurlijk, Venetië kent de drukte van het zomer-seizoen. De beroemdste 
plaatsen (San Marcoplein, Academie, Dorseduro en Rialto) zijn absoluut 
volgepakt met toeristen. Maar wij kennen de stilte-plekken in deze prachti-
ge stad als geen ander. 
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Om te beginnen brengen we je onder in een tot hotel verbouwd klooster 
Redentore dat gelegen is op het zuidelijke eiland La Giudecca. Dit eiland, 
dat een beetje los ligt van de rest van Venetië (op slechts twee waterbus-hal-
tes (5 minuutjes) verwijderd van de centrale groep eilanden) is een absoluut 
rustige omgeving. Het eiland wordt voornamelijk door de lokale bevolking 
bewoond. Toeristen die logeren in de hotels op dit eiland, brengen in de 
regel hun dag door aan de overkant van het Kanaal van Giudecca. 

Het kloosterhotel Redentore is een prachtige plek. De monniken-kamertjes 
zijn verbouwd tot eenvoudige hotelkamers, elk voorzien van een eigen 
badkamer en koelkast. Het hotel heeft geen airconditioning dus midden in 
de zomer kan het er warm worden. De luiken voor de ramen (met hor) 
houden de meeste warmte weg. 

Achter het hotel, aan de Lagune, ligt een heerlijke wilde tuin. Aan de zij-
kant is er zicht (maar geen toegang) tot de tuin die door de monniken 
wordt onderhouden. Een vleugel van het gebouw heeft nog altijd de func-
tie van een klooster. 

    

De Zoektocht naar Geluk - Het Programma 
29 juli tot en met 3 augustus 2019 in Venetië, Italië 
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Aankomst uiterlijk 28 juli 2019 

Dag 1 
• Meditatie (mantra, drum, de 4 elementen) 

• Korte introductie van de ‘Helpers’/trainers 

• Inventarisatie: wat brengt je hier? Wat wil je aan het eind van deze Zoektocht mee 
naar huis willen nemen? 

• Kennismaking met de stad 

Dag 2 
• Meditatie 

• Wat is NLP en hoe helpt het je? 

• Vrije middag 

• Avondlijke sessie met de sjamaan 

Dag 3 
• Meditatie 

• Verbinding met de Kennis (NLP & Sjamanisme) en de reden van je komst: hoe kan 
de toepassing ervan je helpen je Geluk te vinden.  

• Demonstraties van succesvol le interventies met afwisselend Sjamanistische en NLP-
inzichten en tools deel I. 

Dag 4 
• Meditatie 

• Demonstraties deel II 

Dag 5 
• Meditatie  

• Vermogende stemming of  afhankelijkheid van de buitenwereld? Wat heb je nodig? 

• Middag vrij 

• Avond-Heading 

Dag 6 
• Meditatie 

• Korte Healing 

• Verankering van het gevonden Geluk 

• Afscheid 
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Investering 
‘Zoektocht naar Geluk’ - zesdaagse 

€ 850 exclusief reiskosten, hotelover-
nachtingen en eten & drinken 

Eten en drinken: het hotel beschikt over 
een eetzaal en keuken. Je kunt er je eigen 
ontbijt, lunch en diner klaarmaken. Na-
tuurlijk zijn er in de directe omgeving tal 
van typisch Italiaanse eetgelegenheden. 
Op het eiland La Giudecca is het ook 
tamelijk goedkoop te noemen. 

Houd er rekening mee dat je in Venetië 
alleen per waterbus kunt reizen en dat je 
daartoe een openbaar vervoerskaart 
moet aanschaffen. Informatie hierover 
volgt later. 

Hotelboeking en kosten 
De boeking van dit hotel gaat via ons. 

De hotelovernachting voor een eenpersoonskamer kost € 45. In Venetië is dat onge-
hoord goedkoop. De kamer is netjes, voorzien van een 1-persoonsbed, kledingkast, bu-
reau en nachtkastje. Douche, toilet en bidet. Op de kamer heb je een eigen koelkastje.  

Je moet alvast je aankomst- en vertrekdatum aangeven. Zoals boven staat aangegeven 
is de uiterste aankomstdatum 28 juli en de vroegste vertrekdatum is 4 augustus. 

Het hotel beschikt over een grote refter/eetkamer waar je altijd gebruik van mag ma-
ken.  Je kunt je eten koken in de ruime keuken. Om de hoek van het hotel bevindt zich 
een supermarkt voor al uw boodschappen. 

Aanmelden 
Meld je aan via infomail.cherub@gmail.com 

Je kunt dit doen tot en met zondag 16 juni a.s. 
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Je aanmelding is definitief  zodra je de helft van de deelname-prijs hebt overgemaakt. 

De deelnamekosten en de hotelkosten dienen op 16 juni a.s. in zijn geheel zijn over-
gemaakt. 

Verdere Informatie 

Zodra de aanmelding binnen is, ontvang je een beschrijving van de tocht naar het ho-
tel, de toegangscode van de poort e..d. 

Laat weten op welke luchthaven (Treviso of  Marco Polo) je aankomt. 

Als je met de auto komt, bevelen we je de goedkoopste parkeermogelijkheden aan. 
Venetië zelf  is autovrij, dus ook vanaf  zo’n parkeerplaats geven we je een routebe-
schrijving naar het hotel. 

We hopen je op deze Zoektocht naar Geluk mee te nemen!
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