
Zomer-vierdaagse: De Dans met de Reuzen 

Wie zijn ze, wat doen ze, wat betekenen ze …. voor ons en voor de Aarde? 

 

Het doel van de zomer-vierdaagse 2022 

Tijdens deze vierdaagse willen we vertragen en genieten van de rust en heling die de natuur ons 

biedt. Even loskomen van de dagelijkse mallemolen is geen overbodige luxe.  

De zomer is een ideale periode om in contact te komen met de hoorn des overvloeds van het leven.  

Deze keer willen we de dansende reuzen, hun gulheid, hun goedlachs-heid maar ook hun 

commitment, hun bevlogenheid en hun daadkracht gebruiken als metaforisch opstapje voor onze 

vierdaagse. De Kluizerij in Affligem, gelegen in een groene prachtige vallei, is een ideale plek om 

reuzen te ontmoeten en te eren, hen welkom te heten in onze wereld en te luisteren naar hun 

verhalen. Wat willen de reuzen ons vertellen over hun oude kennis en wijsheid, hun vaardigheden en 

tools, hun inzet naar missie toe, hun geschiedenis en verbinding met plekken?  En hoe kunnen wij 

daarop inpluggen?  

Want natuurlijk gaat het niet alleen over de reuzen in de mythologische verhalen. Het gaat ook om 

de reus in ons en de reuzen in onze samenleving die dagelijks interveniëren in onze leefwereld.   

Noël Slangen, Belgisch communicatieadviseur, bracht het boek uit “Praten met Reuzen - of hoe je 

met leiders werkt en communiceert”.  Volgens Slangen zijn reuzen soms meedogenloos, 

opportunistisch en egocentrisch.  Maar net als Peter Pan kunnen ze ook vliegen, gaat alles hun 

schijnbaar moeiteloos af en hebben ze zowat dagelijks een nieuw idee.  Het opportunisme en de 

gewelddadigheid die reuzen vaak verweten wordt in mythologische verhalen, vinden we in de 

menselijke dimensie terug bij vele reuzenconcerns en reuzentransacties.   

In onze beleving gaat het er in de echte reuzenwereld toch nog iets anders aan toe dan bij de 

menselijke reuzen in het boek.  Echte reuzen kunnen inderdaad vliegen, bergen werk verzetten op 

zeer korte tijd en ze bezitten een passionele, ongelooflijke en onuitputtelijke creatiekracht die 

iedereen ten goede komt.  

Reuzegroot, reuzesnel, reuzefijn, …. klaar om het contract met de echte reuzenenergie in je 

omgeving te vernieuwen en de reus wakker te maken in jezelf? 

 

Meer weten over ons reuzenprogramma?  

Tijdens de vierdaagse maken we een mooie mix van theoretische onderbouw maar laten we je vooral 

genieten van veel energetische oefeningen die het je mogelijk maken de reus in en buiten jezelf te 

ontmoeten.  

Om er een paar op te sommen:  

• Het lopen van het labyrint op een kopie van het labyrint van Chartres. In deze workshop 

nemen we je mee op de inwijdingsweg van het labyrint. De labyrint-dans brengt je in contact 

met bewustzijnsvelden voorbij tijd en ruimte die deel uitmaken van je diepe verbinding met 

de Aarde-holon.  

• De diepere betekenis en oude traditionele wijsheid van mythologische reuzenverhalen.  

Verhalen die een belletje doen rinkelen en een rechtstreekse poort vormen naar de 



leefwerelden van de natuurwezens, goden en mensen.  Een insteek die de mogelijkheid biedt 

om in resonantie te gaan met het reuzenveld, de reus wakker te maken in jezelf maar ook 

om je oude contracten met leden van reuzenclans te vernieuwen.  

• De reuzenlijn dwars door Affligem, een zeer diepe aardelijn die onder meer Antwerpen met 

Sevilla verbindt. We delen ons onderzoek en onze bevindingen rond deze reuzenlijn die in 

Affligem de graallijn kruist. We bewandelen deze lijnen en bezoeken mannelijke en 

vrouwelijke krachtplekken die binnen de aarde-grid hiermee in verbinding staan waaronder 

de abdij van Affligem, de Kluiskapel en de Kluizerij.  Via invoeling en rituelen faciliteren we 

samen de bewustwording rond nieuwe informatie en de doorstroming en krachtopbouw 

binnen deze structuur.      

• Bijen bezielen opnieuw de Kluizerij; de dans van de bijen, een boeiend interdimensioneel 

verhaal.  

• Energetische exploratie van de binnenstad van Brussel.  Via invoeling van waterbronnen en 

krachtplekken verbinden we ons met de kristal-grid van het hart van Brussel.  In boven- en 

benedenstad gaan we op zoek naar plekken die iets vertellen over de oude eedverbonden 

binnen de geschiedenis van de stad die tot de dag van vandaag impact hebben op de positie 

van Brussel in het wereldgebeuren.  

• Wereld opstelling. of hoe de grote geopolitieke lijnen inwerken en gegrift staan in de Aarde-

grid. Het toekomstgericht schouwen van de dansende reuzen en onze positionering binnen 

deze master-piece.   

 

Reuzenenergie   

De reus en de mens 

Reuzen en reuzinnen duiken overal op in mythologische verhalen, het zijn tot onze verbeelding 

sprekende archetypische, ontembare en krachtige wezens. Alle gerenommeerde Vlaamse steden 

hebben hun eigen reuzenclan. Vaak zijn hun namen gekoppeld aan betekenisvolle streekfiguren of 

geschiedkundige personages; Goliath en Gerarda uit Geraardsbergen, Iwein en Lauretta uit Aalst,  
Jan Van den Graetmolen, Kobe Koeienschieter en de Fiere Margriet uit Leuven, Druon Antigoon uit 

Antwerpen,  Kalle en Manten uit Kortrijk, Piersus, Berb en Swa uit Hasselt, … allemaal maken ze deel 

uit van één grote reuzenfamilie, verspreid over ons land.  

Het is een eer voor de mannen en vrouwen van de reuzengilde om onder de rokken van de reus en 

reuzin te kruipen en hen wiebelend en dansend door de straten van de stad te dragen. Fierheid, 

respect en blijheid wellen op in het hart van een volk dat zich verbindt met de tradities van zijn 

reuzen.   

De metafoor van de dansende reus geeft ons toegang tot informatievelden die deel uitmaken van 

ons collectieve onderbewustzijn.  Op een diep, wezenlijk niveau krijg je via de reuzen-energie contact 

met grote krachten die zich manifesteren in de natuur maar die ook verweven zitten in alle 

menselijke structuren.  We weten hoe reusachtig de impact kan zijn van goede of slechte 

gebeurtenissen, daden, emoties, overtuigingen, beslissingen, …   

Binnen de wereld van de natuurwezens ervaren wij de reus als een bewustzijnsvorm die, vanuit een 

zeer sterke betrokkenheid en commitment, het hoederschap opneemt voor zijn eigen streek.  Maar 

bij uitbreiding neemt een reuzenclan ook een coördinerende rol op voor een veel ruimer gebied.  

Reuzen kunnen met hun zevenmijlslaarzen grote afstanden afleggen en zich snel verplaatsen van hier 

naar daar via energetische punten en lijnen in het landschap. In die bewegingen kunnen ze inderdaad 



vliegen en zijn ze ambassadeurs en vertegenwoordigers van de snelle energiedoorstroming van grote 

systemen.  Ze zijn ingeplugd op en de mede-bezielers van grote gebeurtenissen in het 

wereldgebeuren. Reuzen houden er nauwe contacten op na met andere reuzen, in hun netwerk zijn 

familiebanden en sociale contacten van essentieel belang.  Ook dat kennen we binnen de menselijke 

dimensie maar misschien kunnen deze reuzen-bewustzijnsvormen ons daar nog wel iets leren rond 

positieve opbouwende verbindingen.    

In de wereld van de natuurwezens volgen ze hun eigen wetmatigheden en tradities en hebben ze 

hun eigen plaats binnen de verschillende clans. In contact met de menselijke dimensie verlopen de 

relaties vaak wat stugger. Niet zelden intervenieert de mens op een negatieve manier in het 

landschap en misbruikt hij het land en zijn bodemschatten.  Met de handen in het haar kijkt de reus 

argwanend vanuit zijn dimensie naar wat er gebeurt. De menselijke overprikkeling van de Aarde 

maakt het de reus soms wel heel moeilijk om zijn hoederschap op een degelijke manier uit te voeren, 

en de stoorzender “mens” wordt dan vrij vlug een doorn in het oog van de reus.  

Vele mythologische en volksverhalen vertellen over die strijd tussen reuzen en goddelijke en 

menselijke gezagsdragers. Het verhaal van het afhakken van de hand van de reus Druon Antigoon in 

Antwerpen door de Romeinse veldheer Brabo is een typisch voorbeeld van het niet respecteren van 

het oorspronkelijke contract van de mens met de reus in zijn Antwerpse leefgebied.  De metafoor 

van de afgehakte hand van Druon Antigoon staat voor het verlies van zijn hoederschap over de 

streek. De mens positioneert zich boven de reus en neemt zijn gezag over.  Vanuit psycho-

ecologische invoeling weten we dat zware traumatische gebeurtenissen in de menselijke 

geschiedenis vaak leiden tot het zich terugtrekken van reuzen uit bepaalde gebieden. Vrij snel nadien 

merk je dat deze terugtrekbeweging nefast is voor de streek en zijn bewoners. Het leidt in de 

daaropvolgende eeuwen tot verarming en verloedering, verlies van overvloed en genoeglijkheid, 

hevige strijd en het wegvallen van de harmonische verbindingen. Pas wanneer de reus bereid is om 

terug te komen en zijn rechtmatige plek opnieuw in te nemen in het landschap en in de 

leefgemeenschap komt er opnieuw overvloed, welvaart en welzijn over de streek.  Vanuit hun 

essentie zijn reuzen hoeders van de graal of creators van de hoorn des overvloeds.  

Maar dit kan alleen indien de mens bereid is om de reus te eren in zichzelf.  En tegelijkertijd in staat 

is om een ruimer bewustzijn te ontwikkelen rond zijn positionering en zijn juiste plek binnen de 

reuzendans van de Aarde zelf.    

   

 

 


