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Gezonde voeding
bestaat niet

 
Lanke

Systemisch kijken
naar jezelf en geluk  

Paul & Marianne  

PRI Workshop
 

Jeroen  

Mindful koken
zet je zintuigen aan

 
Sharon 

EFT Workshop
 

Jacqueline

Hieronymuszaal

Hieronymuszaal subzaal

Hieronymuszaal

Sacrristie

Rode Kamer

Hieronymuszaal subzaal

Rode Kamer
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Sacrristie

Zaterdag 

Van klank naar kern
 

Guido 

Communiceren
vanuit je eigen kracht

 
Rose & Nando

Iedereen wilt verbinden 
 

Chris 



Overzicht van de workshops 

Ervaar om de systemische energie te
voelen en het thema geluk vanuit een

systemische blik te bekijken. We
beginnen bij het begin en bouwen op

naar een aantal systemische
oefeningen die je zelf kunt doen, ook
na deze dag. Verwacht wat theorie,

uitleg, muziek, oefeningen, ruimte voor
delen van ervaringen en wat te leren

over jezelf.
 

Zonder het te weten zien we het
heden telkens maar weer gekleurd

door dezelfde kleur die ons verleden
had. De ervaringen in onze eerste
levensjaren vormen de blauwdruk
voor de rest van ons leven: kunnen
we onze omgeving vertrouwen of
moeten we op onze hoede zijn?

Leren we dat we goed genoeg zijn
zoals we zijn zonder dat we daarvoor

iets hoeven te doen? 
 

Systemisch kijken naar jezelf en geluk  PRI workshop  

voor meer informatie: www.geluksorganisatie.nl 

Gezonde voeding bestaat niet  Van klank naar kern EFT Workshop

Op dagen dat je lekker in je vel zit,
waarop alles lekker loopt, maak je vaak

makkelijker gezonde voedingskeuzes
dan op drukke dagen waarin je meer

stress ervaart. Je stress-eten kan je laten
zien waar je jouw natuurlijke flow
blokkeert en je energie weglekt. Je

bewust worden van je voedingspatroon
brengt een persoonlijk

ontwikkelingsproces op gang waarin je
dichter bij jezelf komt, het gevoel meer
jezelf te zijn. Het maakt je Duurzaam

Gezonder.

Mindful koken zet je zintuigen aan

Alles is frequentie, vibratie en trilling, elk heeft
zijn eigen kleur en klank. Wanneer je je open

stelt mag je ontvangen en ervaren waar je mee
bent verbonden. Wat komt er vrij wanneer er

frequentie vibratie of trilling door je heen
stroomt?

In de workshop zullen we starten met
ademhalingsoefeningen om het hoofd tot rust

te brengen. Dit loopt over in een geleide
meditatie/soundhealing. Tijdens de workshop
wordt er afgestemd op de groep en de klanken

gemaakt die resoneren met het veld. Maak
kennis met de klanken en talen van de kosmos

die je verbinden met je ware wezenheid.

Ontvang liefdevolle en helend energie (Reiki of
Gabellia) en voel je emotioneel vrij met EFT.

Verbind je met je eigenwaarde en zelfliefde en
zet spijt om in dankbaarheid, schuldgevoel in

zelfwaardering en schaamte in trots. 
EFT (Emotional Freedom Techniques) is een

snelle en effectieve manier om je stress uit te
doven. EFT helpt je om je (vaak onbewuste)
blokkerende overtuigingen te neutraliseren,

eventueel aangevuld door het simultaan
ontvangen van Reiki en Seichem energie. Het

gelijktijdig ontvangen van deze liefdevolle,
zuiverende en beschermenede energie, wordt

veelal als een verlichtende meerwaarde ervaren
op de EFT behandeling.

Zet je zintuigen aan met mindful
kookworkshop. Een creatieve workshop

waarbij beide hersenhelften worden gebruikt
om te kunnen innoveren vanuit eigen
gevoel.Ontdek hoe je makkelijk met

mindmappen, smaakcombinaties en
kooktechnieken kunt bedenken en toepassen

in je dagelijks leven vanuit een holistisch
benadering. Je creëert je eigen unieke

kunstwerk, gebaseerd op alles dat je in je
leven ervaren hebt als het om smaak gaat. Je
smaakgeheugen is altijd rijker dan je denkt;

de kunst is om het wakker te schudden en met
de flow van het moment te gaan.

 

Communiceren vanuit je eigen kracht

Authentiek communiceren, het klinkt
makkelijker dan het is. Hoe zorg je ervoor dat
je bij jezelf blijft? Daarbij is het belangrijk om
te weten wat je belangrijk vindt, het te voelen
bij jezelf en het ook te kunnen verwoorden in

je eigen woorden. Communiceren is
belangrijk in je relaties, zowel in werk als

privé. Weet jij te benoemen wat jij belangrijk
vindt in relaties? Wat zijn jouw kernwaardes?
Deze en andere vragen gaan we door middel
van interactieve opdrachten beantwoorden
in deze workshop. Zo leer jij vanuit je eigen

kracht communiceren, in zowel werk als
privé.

Voor de dood van mijn vader was ik
alleen maar aan het rennen en vliegen

binnen mijn bedrijf. In de eerste jaar heb
ik daar veel plezier aan beleeft, lekker

bouwen en mijn droom was om mensen
te helpen in mijn eigen fysio praktijk. Al

snel werd het meer locaties, meer omzet,
meer medewerkers. Ik ging harder en

meer werken, totdat ik het plezier in het
ondernemen verloor… als ook het plezier

in mijzelf. Dat kon anders.
 

Iedereen wilt verbinden


