
Mantrazingen & Bloesemremedies
28 aug - 4 sept in ZW Frankrijk

We gaan een zachte week tegemoet, waarin zingen, stilte en de taal der 
planten centraal staan. We ontdekken wat bloesemremedies zijn en de 
magische werking die ze hebben op onze geest en ziel. We zingen ons 
hoofd vrij met de zachte gebeden die mantra’s omvangen. Binnen extra 
stilte krijgen de bloesemremedies en mantra’s de gelegenheid diep in je 
systeem te resoneren zodat hun helende krachten aan het werk kunnen 
en ze heling, rust, positiviteit en inspiratie kunnen geven. 

Met
 
Hedi Carlée  
Een prachtige professionele zangeres (ze stond bekend als Charlie 
Dée). Muziek doordrenkt haar hele leven. Ze won ooit de Grote Prijs 
van Nederland en diverse awards. Een ernstig auto ongeluk nam een 
diep transformatie met zich mee, ook op muzikaal gebied. Ze ontdekte 
de helende werking van mantra zingen. Haar prachtige stem en frisse 
benadering van mantrazingen brengen mooie verrassingen.  
www.hedicarlee.com 
Sandra & Santi 
Bloemen spelen al sinds voor 1650 een rol in Sandra’s leven, 
afstammend van een lange lijn kwekers. In plaats van voor het 
bloemenvak te kiezen besloot ze non te worden in Plum Village (het 
Boeddhistisch klooster van Thich Nhat Hanh). Ze woont nu samen met 
haar man Santi (die ook al monnik in Plum Village was) op Simply Canvas 
Farm, een kleine boerderij in Zuidwest Frankrijk. Hier experimenteren 
ze met voedselbossen en werken samen met de natuur. Ze ontvangen 
vakantiegasten en groepen en knuffelen met de varkens, maar vooral 
maken ze al plantfluisterend bloesemremedies, arm in arm met hun 
ruim 25 jaar mindfulness en meditatie ervaring. www.scfessences.com

Praktische informatie 
Datum:28 aug - 4 sept 2021 

Plaats: Simply Canvas Farm, Bonac, 47120 Saint Jean de Duras (vlakbij 
Bergerac).  

Kosten: €850 inclusief vol pension, transfers en cursus  
Inschrijven: Voor vragen of aanmelden mail naar  

Sandra: bonjour@scfessences.com 
Verblijf: Je slaapt in een huis of safaritent  in een 2-persoons accommodatie. 

€150 toeslag voor een 1-persoons acco. 

Leeg je hoofd, laat je hart zingen 
en de planten spreken in ZW Frankrijk

https://hedicarlee.com/
https://www.scfessences.com/nl/home-nl/


Mantra’s 
Mantra komt van het Sanskriet en betekent het bevrijden van het 
denken. Bij mantrazingen wordt een woord of zin diverse malen 
herhaald. Op deze manier kunnen de helende klankeigenschappen en 
trillingen diep in je systeem resoneren en rust, positiviteit, inspiratie en 
heling geven voor hart en ziel.
Bloesemremedies 
De magische werking van de plantenwereld is dat zij een disbalans 
uitstekend weten te harmoniseren. Dat kunnen ze niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor anderen. Wat nog mooier is, is dat we die 
boodschappen kunnen vangen. Niet met een vlindernet, maar wel 
in water. Er ontstaat dan een zogeheten bloesemremedie waarvan 
we druppels kunnen innemen zodat de planten en bloemen hun 
harmoniserende eigenschappen kunnen delen met ons.
Programma 
Omdat mantra’s en bloesemremedies zo’n prachtige liefdevolle 
frequentie hebben laten we beiden  samenvloeien in een ontspannen 
en verstilde week met een mooi programma en vrije tijd voor jezelf.
We beginnen de ochtenden met meditatie en ontbijt in stilte.  
Hedi Carlée begeleidt 1 tot 2 mantrasessies per dag. Je krijgt ook de 
gelegenheid voor een individuele mantrasessie met haar. Je hoeft 
trouwens helemaal niet te kunnen zingen voor deze week, mantrazingen 
is voor iedereen. 
Sandra vertelt je over bloesemremedies, maar meer nog ga je ze 
ervaren. Je mag de hele week de bloesemremedielijn die Sandra 
ontwikkeld heeft uitproberen en je krijgt de gelegenheid voor een 
persoonlijke bloesemremedie sessie. Ze neem je mee naar buiten langs 
diverse bloemen en planten, verteld verhalen over hen en helpt je hun 
boodschap te ervaren. 
Op Simply Canvas Farm wordt het land in gericht volgens voedselbos 
en permacultuur richtlijnen, Santi neemt je mee de tuin en vertelt hier 
meer over en over de samenwerking van natuur en mens. 
Aan het einde van de week laten we mantrazingen en bloesemremedies 
nog verder samenvloeien en maak je een hele persoonlijke remedie die 
je mee naar huis neemt en die speciaal voor jou van toepassing is. 
De Plek 
Je verblijft op de plek die Sandra en Santi gecreëerd hebben, Simply 
Canvas Farm in ZW Frankrijk. Je slaapt in een safaritent of in een huisje. 
Prijs: €850 in een tweepersoons gedeelde accommodatie in safaritent 
of huis €150 toeslag voor een 1-persoons accommodatie. De prijs is 
inclusief cursus, verblijf en halen en brengen vanaf Bergerac luchthaven 
of Ste Foy la Grande treinstation. Exclusief je reis naar Frankrijk  
www.simplycanvasfarm.com  of mail bonjour@scfessences.com

bloesemremedies

slapen in een safaritent

zwembad

https://simplycanvas.eu/nl/home-nl/


Mantrazingen bij het kampvuur

Slapen in een huisje

Met Santi de tuin in

Tijd voor jezelf

Heerlijk eten

Safaritenten


