
Alchemy of Sparks 
International center for karmic transformations 

Word alchemist van je eigen leven tijdens de winterwende voor mannen. 

✿ 

Voel je de behoefte om je terug te trekken? 
Wil je je bezinnen over de professionele richting die je uit gaat? 
Heb je nood aan stilte en rust om je te herbronnen? 

Er zijn vele redenen waarom een paar dagen "OFF" deugd doen. Even uit de dagelijkse rat race 
stappen om ons leven vanuit een andere hoek te bekijken en contact maken met de alchemist in jou. 
De donkerste dagen van het jaar bieden hiervoor een unieke kans. 

De Alchemist stage is gebouwd op drie peilers: 

 / 1 7

Bewust afronden & detox 

Afronden van het voorbije 
jaar. 

- 
Afronden wat je belemmert 

verder te gaan. 
-  

Via detox het lichaam 
zuiveren van oude 

energieën.

Stilte & meditatie 

De basis om contact met 
onze ziel te maken. 

- 
Niets moet.  

Tijd voor jezelf. Rust. 
- 

Ruimte om alles te 
omarmen wat in ons leeft 
en bestaansrecht vraagt. 

Creatie 

Bewust creëren in plaats 
van het verleden herhalen. 

- 
Wat wil je ziel in de wereld 

brengen? 
- 

Wat worden jouw concrete 
doelen voor het nieuwe 

jaar? 



De fysieke aspecten 

✿ 

Om het proces van creatie optimaal te ondersteunen, is er tijdens deze stage veel aandacht voor ons 
lichaam. Daarom zijn er vers geperste groentensappen voorzien, momenten van vasten, purges, en 
levend voedsel. 

Belangrijk is dat het fysieke aspect een ondersteuning is voor het energetische werk tijdens de stage. 
Het is dus geen prestatie, en iedereen voelt wat klopt. Je kan om het even op welk moment opstarten 
met voeding, uiteraard in overleg.  

Ademhaling & meditatie 

✿ 

Elke dag zijn er twee vrije meditaties voorzien waaraan je kan deelnemen. Daarin zullen er ook 
ademhalingsoefeningen zijn die je de kans geven om de impact van zuurstof op je bewustzijn te 
ervaren. 
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Vers geperste groentensappen 
om ons lichaam te vitaliseren.

Vasten geeft ons lichaam rust 
en grote helderheid.

Levend voedsel stimuleert de 
creativiteit.

Purges spoelen toxines uit ons 
lichaam en zuiveren 

energieën.



Programma 

✿ 

Het eerste deel van de stage is erop gericht om te observeren of er nog dingen zijn die je naar het 
verleden trekken. Op de overgang naar een nieuw zonnejaar vliegen we over het voorbije jaar. 
Heb je nog zaken af te ronden? 
Wat moet je nog doen om het jaar echt te kunnen loslaten?  
In een ruimer plaatje komt dat neer op het opschonen van je verleden. Ben je niet in het reine met 
dat verleden, dan zal je nooit de rust vinden in het hier en nu. Er is de mogelijkheid om te kijken 
naar die stukken die je belemmeren om verder te evolueren. 

Vervolgens ga je op de kortste dag van het jaar 
binnen in de stilte van het moment. Het vormt een 
nulpunt in het jaar om je te verbinden met jezelf. Je 
sluit je af van de buitenwereld en duikt je innerlijke 
wereld in. Je gaat voorbij aan de mentale analyse en 
kijkt wat er zich aandient uit de diepte van je 
bewustzijn.  
In die stilte maak je contact met je ziel.  
Hoe wil jouw ziel zich manifesteren? 
Wat zijn de thema's waarmee je aan de slag wil gaan? 

In het derde deel van de stage zakken we terug in de materie door concrete doelen te formuleren 
voor het komende jaar in een persoonlijk werkplan. Dit kan zowel persoonlijk zijn als professioneel. 
Je stemt je kompas af op de richting van je ziel. Je persoonlijke plan vormt de leidraad voor de 
toekomst. 

Samen met de ondersteuning van vasten, voeding, en purges, ziet het programma van de Alchemist 
stage er als volgt uit: 

19 dec 20 dec 21 dec 
Midwinter

22 dec 23 dec

7:00 Meditatie Meditatie Meditatie Meditatie

8:00 Levend ontbijt Levend ontbijt

Aankomst om 
11u

Progr: afronden Stilte Progr: creatie Voorstellen 
creaties

12:00 Lunch met sap Lunch met sap Levende lunch Levende lunch

Progr: afronden 
- 

Start vasten op 
water

Progr: afronden 
- 

Start droog 
vasten

Stilte Progr: creatie Vertrek rond 14u

17:00 Meditatie Meditatie Meditatie Meditatie

18:00 Magnesium 
purge

Ricinus purge Hernemen met 
sap na vasten

Levend 
avondmaal

Progr: afronden Stilte Stilte Progr: creatie
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Stilte en natuur 

✿ 

Creëren vanuit je hoofd mist bezieling. 
Je gaat diep in jezelf op zoek naar wat zich wil manifesteren 
vanuit je ziel. 

Wat is écht belangrijk voor jou?  
Waaraan zal je prioriteit geven? 

Om daar achter te komen, moeten we het eerst stil maken in 
onszelf. Dan kunnen we luisteren naar de boodschappen die uit 
onze ziel naar boven komen en onze koers voor het komende 
jaar zullen bepalen. 

Tijdens de Alchemist stage breng je een groot deel van de tijd alleen door in stilte terwijl je werkt 
aan jouw persoonlijke thema's. Om je hierbij te begeleiden zijn er oefeningen, meditaties en 
groepsmomenten. Daar kan je delen hoe je proces verloopt en samen met de andere mannen kijken 
waar je tegenaan botst. Je hebt je eigen proces zelf te doen, maar je bent niet alleen. We leren van 
elkaar en moedigen elkaar aan. 

Contact met de natuur brengt je in contact met je eigen natuur. Terug naar je eigen natuurlijke 
vibratie. Ga daarom vaak de natuur in, adem verse lucht in, en ervaar de kracht van het bijzondere 
moment van de zonnewende. 

Persoonlijke coaching 

✿ 

Naast de groepsmomenten is er altijd de mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding als je daar in je 
proces behoefte aan hebt.  
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"Als ik hier terug ben, dan besef ik pas hoe druk ik 
bezig ben gedurende het jaar, in welke rat race ik 
gevangen zit, en hoe weinig tijd ik alleen door 
breng, terwijl ik dat nodig heb." 
	 	 	 	 	 	 V.D.



Locatie 

✿ 

De winterwende gaat door in Centrum Koningsteen. Een prachtige ecologische plek voor bezinning, 
midden in de natuur, met vele verrassende hoekjes in het park. 

Elke deelnemer overnacht in een éénpersoonskamer met eigen badkamer. Dat geeft het nodige 
comfort tijdens de purges. 

Adres Koningsteen: 
Oxdonckstraat 168 
1880 Kapelle-Op-Den-Bos 

Voorbereiding 

✿ 

Deze stage vraagt een specifieke voorbereiding. Detox en zuiveringen van het lichaam vragen veel 
energie. Daarom is het nodig om je lichaam op voorhand voldoende te vitaliseren en 
hermineraliseren. Dat doe je door minstens 3 weken op voorhand elke dag fruit als ontbijt te eten 
(of smoothie) en 1 liter groentensap te drinken. Let op, dit is geen fruitsap. Dat zou je een bom aan 
suikers leveren. Jouw lichaam heeft mineralen nodig. 
Je drinkt voor je middag- en avondmaal telkens een halve liter sap. Neem gerust contact op voor 
meer concrete inlichtingen hierover.  
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Mee te brengen 

✿ 

- Je agenda of foto's van het voorbije jaar. 
- Schrijf- of tekengerief, papier, laptop,... om jouw persoonlijk plan uit te werken. 
- Regenkledij en wandelschoenen om buiten te wandelen. 

Kostprijs 

✿ 

De prijs voor deze stage bedraagt 650€, incl. BTW.  
Hier is het verblijf inbegrepen met overnachting in éénpersoonskamers, 1 liter vers groentensap per 
dag, alle maaltijden met levend voedsel en de begleiding van de stage. 
Annulatie tot 15 oktober: gratis, tot 1 december: 50%, na 1 december wordt het volledige bedrag 
aangerekend. 

 / 6 7

"Ik heb tijdens deze winterwende echt 
iets kunnen afronden. Ik ben er achter 
gekomen dat ik voortdurend op zoek 
ben naar veiligheid buiten mezelf. Mijn 
moeder, mijn werk, mijn relatie. 
Eindelijk heb ik contact kunnen maken 
met een veiligheid in mezelf. Daardoor 
kan ik dat oude programma sluiten en 
het nieuwe jaar beginnen op een andere 
basis. Dat brengt mij een diepe rust." 
E.V.

"Ik heb de richting van mijn zaak flink 
kunnen bijsturen. Ik was slaaf 
geworden van mijn eigen project. Door 
in de stilte te kunnen zakken, kwamen 
plots andere prioriteiten in mijn leven 
naar boven. Voor die koerswijziging 
heb ik tevens een concreet werkplan 
kunnen maken." M.B.



Bijlage: vasten & purges 
_____________________ 

Vasten 
Ons lichaam kan niet EN verteren EN elimineren op hetzelfde moment. Daarom dat we geen honger 
hebben als we ziek zijn. Ons lichaam is zich dan namelijk aan het zuiveren en sluit de 
voedseltoevoer af. Daarom is vasten een enorme hulp om ons lichaam de tijd en ruimte te geven om 
zich te ontdoen van gifstoffen. 
Uiteraard moet je vasten opbouwen en weten waarmee je bezig bent. 

Je lichaam begint direct met zuiveren als je stopt met eten. Om dat proces te ondersteunen zijn er de 
spoelingen of de zogenaamde 'purges'. 

Purges 
Purges geven ons lichaam een duwtje in de rug om zich te ontdoen van gifstoffen. Het gaat hier dan 
vooral over de historische toxines die ons lichaam heeft moeten stockeren omdat het niet voldoende 
energie had om ze meteen af te voeren. Of omdat de toevoer te groot was. 
Het is dus onvermijdelijk om ons te zuiveren van die historische toxines uit ongepaste voeding 
(dierlijke stoffen, lange koolhydraten,...) en chemische middelen (sproeistoffen, bewaar-
middelen,...).  
Het lichaam slaat die gifstoffen op in de intercellulaire ruimtes van de weefsels en organen, en in de 
lymfe. In een verdere fase ook in cystes, gezwellen, absessen en tumoren. 

Maar er is uiteraard ook de energetische kant. Materie en energie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Emoties zetten zich vast in het lichaam als ze er niet mogen zijn. Er zijn genoeg 
uitdrukkingen die daarop wijzen: 
"er moet me iets van het hart", "er ligt iets op mijn lever",... 
Purges helpen om ons zowel energetisch als fysiek te zuiveren. 

We zullen werken met 2 soorten purges: een 'natte' en een 'droge'. 

- De natte purges met magnesium helpen om onze darmen te zuiveren van zuren, en dan vooral 
urinezuur dat ontstaat door het eten van dierlijke producten. Het energetische equivalent zijn 
gevoelens van kwaadheid, irritatie, agitatie,... 

- De droge purge met ricinusolie draineert de lymfe van visceuze stoffen en slijmen die ontstaan 
door het eten van gekookte zetmelen. Dit resulteert in angsten, fobieën, depressies,...
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