
1001 Happy Circles  

met  

Annemieke Verras en Pablo Teran Bravo 

Via deze workshop ontdek je de bijzondere kracht van de 

bloemencirkels. Annemieke neemt je mee in boeiende 

verhalen over het ontstaan en verdere ontwikkeling van 

deze passie. Ze toont hoe ook jij zelfs met kleine 

bloemen cirkels jouw maximale innerlijk rust bereikt. 

‘Vrede’ start binnenin jezelf. Ze streeft ernaar om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken die dit willen ervaren, zelf 

willen leren én die ook hun (klein)kinderen willen 

inspireren. Ze weet dat wij allen via deze Happy Circles 

invloed kunnen hebben op de grote wereld rondom ons. 

 

Deze workshop duurt ongeveer 3 uur. Ze wordt eventueel afgesloten met een 

gezamenlijke grotere Vrolijke Cirkel, waarin we een mooie intentie plaatsen voor de 

locatie van de workshop. 

 

**** PRAKTISCHE INFO **** 

Datum: zaterdag 10 maart 

Tijd: 10 – 13 uur 

Bijdrage: 25 euro per persoon – Kinderen tussen 6 en 13 jaar de helft. (mensen met een 

lager inkomen kunnen ons contacteren)  

Graag inschrijving vooraf met jouw naam en hoeveel personen via 

regenboogvrouwtje@gmail.com of met een smsje naar +32 485 515 861 

Begeleiding: Annemieke Verras 

Over Annemieke 

Toen ze jaren geleden aan een evenement 

deelnam waar een grote chaos plaats vond, 

wist ze even niet hoe ze zich daar staande 

kon houden. Ze begon in te voelen wat ze 

nodig had: ‘dicht bij zichzelf blijven’. Ze 

begon ook in te voelen wat de mensen 

rondom haar nodig hadden: ‘vrede!’ Toen 

dacht ze: ‘Ik maak morgen een cirkel van 
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bloemen en bladeren, vers geplukt uit mijn tuin en op weg naar die locatie. ‘ 

De volgende dag ging ze aan de slag en het werkte, er kwam rust in haarzelf en in de 

ruimte rondom. Haar eerste Happy Circle was een feit. Vanaf dan ontstonden er meer en 

ze ontving volop inspiratie voor andere toepassingen op eender welke locatie.  

Bloemen mandala’s volgens de Indische tradities, despacho’s volgens oude Inca ritueel…. 

Het lijkt er op, maar is het niet echt. Dit is een geheel eigentijds concept die volledig 

past in onze westerse wereld. Deze intuïtieve invulling is niet alleen prachtig, haar 

cirkels brengen ook vrede vooraf of tijdens een gebeurtenis.   

Je zag haar cirkels misschien al eens verschijnen tijdens Evenementen, Festivals, 

Familiefeesten, Huwelijken, Open-Deur-Dagen, Rituelen, Ceremonies, Workshops, 

Begrafenissen, Herdenkingen en Fotoshoots 

 

Na de Lunch (waar je zelf voor zorgt, neem eventueel contact op met Vlierhof) Start de 

volgende workshop 

Intuïtief Schilderen en Tekenen 

met  

Pablo Teran Bravo en Annemieke Verras 

Pablo, Indian wise-man, nodigt jullie uit voor intuïtief, enthousiast samen schilderen - 

workshop – Pablo neemt je via muziek en stem mee op reis naar een andere wereld. 

Hierbij laat nemen je zintuigen en emoties de vrije loop en breng je het leven met je 

geest, ziel en natuur in balans.  

Een buitengewoon, spiritual en spontaan spektakel! 

Iedereen die graag wil deelnemen meldt zich vooraf aan. 

Wees welkom en laat je fantasie vliegen! :) 

 

**** PRAKTISCHE INFO **** 

 

Datum: Zaterdag 10 maart 

Tijd: 14 – 17 uur  

Bijdrage: 25 euro per persoon – Kinderen tussen 6 en 13 jaar de helft. (mensen met een 

lager inkomen kunnen ons contacteren)  

Inschrijving mogelijk tot 29 maart met jouw naam en hoeveel personen via 

regenboogvrouwtje@gmail.com of met een smsje naar +32 485 515 861 
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Begeleiding: Pablo Teran Bravo 

Over Pablo 

Pablo Teran Bravo werd geboren in Biblian, Ecuador, op een niet nader te omschrijven 

plek en in een onbekend tijdperk. Pablo is van indiaanse afkomst van de stam “Caňari”. 

Hier kreeg hij een bijzondere naam: CHASQUI. Hij die reist door de tijd en door 

onbekende dimensies. De stamoudsten gaven Pablo deze naam tijdens zijn 

initiatieritueel, toen hij nog een kind was. 

Al op vroege leeftijd wijdde Pablo zich aan intuïtieve en visionaire kunst. Hij studeerde 

aan de kunstacademie in Cuenca. Hij exposeerde regelmatig, hield zich bezig met 

fotografie en deed sjamanistische rituelen, wat voortvloeide uit zijn cultuur en zijn 

liefde voor de ziel. 

Alhoewel Pablo zijn talent heeft bewezen met vele exposities, wil hij hier liever niet te 

veel over kwijt. Zijn filosofie is dat zijn werk zichzelf moet bewijzen. Het gaat hem 

vooral om de emotie die zijn werk oproept. Het werk van Pablo is gebaseerd op het 

sjamanisme waarbij hij een verbinding legt met de Caňarische volken. De kunst van Pablo 

wordt 100 % handmatig gemaakt. Hij maakt gebruik van natuurlijk materialen zoals 

botten, stenen, zilver, koper, hout, leer etc. 

 

Na aftrek van onkosten gaat minimaal 50% van de opbrengst 

naar Pablo’s project in Equador. 

Project Runapac Ricchary "Despertar del hombre" 
In de provincia Cañar, Ecuador, leven hoogland indianen in armoede, met weinig middelen. 

Dit sociocultureel project organiseert voor de kinderen uit het dorpje Sisid Anejo 

gratis workshops schilderen en tekenen, o.l.v. Pablo Teran Bravo. Elke donatie is zeer 

welkom en zal gebruikt worden voor de aankoop van didactisch materiaal. Donaties 

kunnen op deze rekening worden gemaakt: BE48 9795 2690 6227 op naam van Pablo Teran 

Bravo mededeling RUNAPAC RICCARY 



 

Engelse versie 

 

 1001 Happy Circles 

With 

Annemieke Verras and PabloTeran Bravo 

Discover the special power of the flower circles through this workshop. Annemieke 

takes you along in fascinating stories about the origin and further development of this 

passion. She shows how you reach your own inner peace. 'Peace' starts within yourself. 

She wants to reach as many people as possible, wants to inspire their children. She 

knows that we can all influence the big world around us through these Happy Circles. 

This workshop takes about 3 hours. She is happy to create a larger Cheerful Circle 

together at the end, with a beautiful intention for the location of the workshop. 

 

**** PRACTICAL INFORMATION **** 

Date: Saturday the 10th of March 

Time: 10-13 h 

Contribution: 25 euros a person - Children between 6 and 13 years half price. You can 

pay at the start. (people who have a lower income can contact us) 

Subscription untill the 29th of March with name and how many people to 

regenboogvrouwtje@gmail.com or sms to +32 485 515 861 

Counseling: Annemieke Verras 

About Annemieke 

When she joined a meeting of artist in a great chaos for years, she did not know how to 

keep a kind of comfort zone. She began to feel what she needed: "Stay centered". She 

also started to feel what those people needed: "Peace!" Then she thought, "I'll make a 

circle of flowers and leaves tomorrow, freshly picked from my garden and on my way to 

that location. ' 

The next day she went to work and it worked, there was peace in herself and in the 

environment around. Her first Happy Circle was a fact. From then on, there arose more 

happy circles and they are full of inspiration for other applications at any location. 
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Floral mandalas according to Indian traditions, despachos according to ancient Inca 

ritual .... It seems the same, but not realy. This is a contemporary concept that is 

completely in line withiour western world. This intuitive interpretation is not only 

beautiful, these circles settles peace before the start or during an event. 

You might have seen her Happy Circles already appear at events, festivals, family 

celebrations, weddings, open-door days, rituals, ceremonies, workshops, funerals, 

memorials and photo shoots. If not you you should ask her to join next time. 

 

Intuitive drawing and painting 

With 

Pablo Teran Bravo and Annemieke Verras 
 

Pablo, Indian wise-man, invites you to an intuitively, 

enthusiastically painting together - workshop - 

Pablo takes you on a journey to a different world 

through music and voice. 

In doing so, your senses and emotions run free and 

you balance life with your mind, soul and nature. 

An extraordinary, spiritual and spontaneous 

spectacle!  

Everyone who wants to participate must register in advance. 

Be welcome and let your imagination fly! 

 

**** PRACTICAL INFORMATION **** 

 

Date: Saturday the 10th of March 

Time: 14 - 17 h 

Contribution: 25 euros a person - Children between 6 and 13 years half price. You can 

pay at the start. (people who have a lower income can contact us) 

Subscription untill the 29th of March with name and how many people to 

regenboogvrouwtje@gmail.com or sms to +32 485 515 861 

Counseling: Pablo Teran Bravo 

 

About Pablo 
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Pablo Teran Bravo was born in Biblian, Ecuador, in an unspecified place and in an unknown 

era. Pablo is of Indian origin from the tribe "Caňari". Here he got a special name: 

CHASQUI. He who travels through time and through unknown dimensions. The tribal 

elders gave Pablo this name during his initiation ritual, when he was still a child. 

At an early age Pablo devoted himself to intuitive and visionary art. He studied at the 

art academy in Cuenca. He exhibited regularly, engaged in photography and did shamanic 

rituals, which resulted from his culture and his love for the soul. 

Although Pablo has proven his talent with many exhibitions, he would rather not spend 

too much on this. His philosophy is that his work must prove itself. He is mainly 

concerned with the emotion that his work evokes. Pablo's work is based on shamanism, 

in which he liaises with the Cañar peoples.  

 

After deduction of expenses, at least 50% of the drawings go to Pablo's project in 

Ecuador: 

Project Runapac Ricchary "Despertar del 

hombre" 
In the Cañar province of Ecuador, highland Indians live in poverty, with few resources. 

This socio-cultural project organizes free painting and drawing workshops for the 

children from the village of Sisid Anejo, including Pablo Teran Bravo. Every donation is 

very welcome and will be used for the purchase of didactic material. Donations can be 

made to this account: BE48 9795 2690 6227 in the name of Pablo Teran Bravo notice 

RUNAPAC RICCARY 


