
Balans van 2015 
Het einde van het jaar is voor mij een moment om de balans op 
te maken. 

Wat was er goed en wat niet? Waarvan heb ik genoten? Waarvan had ik nog 
meer willen genieten? Zelf geniet ik enorm van de natuur, van stilte, van 
zingen en lachen, van schrijven en van intuïtief tekenen en schilderen. Soms 
moet ik mij er een eindje voor verplaatsen, soms kan het dichtbij in de buurt. 

En hoe is dat voor jou? Je nam het voorbije jaar deel aan één of meer 
activiteiten van vivapo. Je kwam van dichtbij of van ver. Hoe dan ook, je 
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Contact 
Op deze pagina 
vind je meer info 
over mij en vivapo 

365 dagen 
verwondering 
Op deze blog kan 
je lezen wat mij het 
voorbije jaar heeft 
verwonderd. 

vivapo’s fotobib 
Via deze pagina 
bereik je sfeerfoto’s 
van activiteiten in 
2015.

STILTE 
Stille wandelingen 

Natuur beleven 
Meditatie
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SCHRIJVEN 

Creatief 
Meditatief  
Reflectief
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LACHEN 

Lachyoga in de natuur 
Initiatie lachyoga 

Workshop
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https://natuurbeleven.wordpress.com/2015/09/20/met-bewuste-aandacht-bomen-en-jezelf-ontmoeten/
https://natuurbeleven.wordpress.com/schrijven/
http://lachclubvivapo.buurtwijzer.be
https://natuurbeleven.wordpress.com/schrijven/
https://natuurbeleven.wordpress.com/contact/
https://vivapo.wordpress.com
https://natuurbeleven.wordpress.com/fotobib/
http://lachclubvivapo.buurtwijzer.be
https://natuurbeleven.wordpress.com/2015/09/20/met-bewuste-aandacht-bomen-en-jezelf-ontmoeten/
https://natuurbeleven.wordpress.com/contact/
https://vivapo.wordpress.com
https://natuurbeleven.wordpress.com/fotobib/


investeerde tijd en geld en hoopte wellicht dat het 
de moeite waard was. Was dat ook zo? 
Beantwoordde de oogst aan jouw verwachtingen? 
Kon je er achteraf iets mee aanvangen in jouw 
persoonlijk leven of in relatie met anderen? 

Voor vivapo’s activiteiten in de natuur en in de 
schrijfgroepen kon je dit najaar mijn begeleiding 
‘achteraf’ waarderen, op een voor jou passende 
manier. Ik liet jou de verantwoordelijkheid nemen 
voor jouw proces en voor een eerlijke vergoeding. 
Was het voor jou moeilijk of gemakkelijk om bewust om te gaan met waarden en waardering?  
Zelf hecht ik heel veel waarde aan jouw mening. Samen met de reacties van andere deelnemers wil ik 
die graag als lichtpuntjes bundelen. Je bewust worden van jouw oogst en die benoemen, kan anderen 
inspireren maar ook mij: wat was goed, wat kan beter, wat kan anders… 

Ik kijk dan ook uit naar jouw reactie en wens je alvast heel veel lichtpuntjes tijdens de komende 
feestdagen en in het Nieuwe jaar. 

Viviane Van Pottelberghe  

Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot 
soms zijn ze klein 
je hoeft ze niet te zoeken 
je kunt ze ook zijn. 

Communiceren en  
samenwerken met de natuur 

Voor het tweede jaar op rij begeleidt Sylvie 
Hetzel (Selva Nature) een driedaagse 
natuurstage van 14-16 mei 2016, voorafgegaan 
door een boeiende lezing op vrijdag 13 mei.
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VIVAPO’S LICHTPUNTJES IN 2016 

Door op een titel te klikken in de vakjes 1, 2 of 3 (zie vorige 
pagina) bereik je zonder moeite vivapo’s voorjaarsaanbod met 
workshops rond stilte, schrijven en lachen.  
Met een klik op natuurstage (zie hierboven) kom je op het 
programma van de driedaagse natuurstage die volgend jaar 
plaats vindt tijdens het weekend van Pinksteren. 
Wie voor eind 2015 haar/zijn oogst met mij deelt (zie artikel 
balans van 2015), maakt kans om één van vivapo’s lichtpuntjes 
te winnen.   

https://communicerenensamenwerkenmetdenatuur.wordpress.com

