MASTERCLASS: VAN BRON NAAR BESTEMMING

In 2019 starten Yvonne en Henk een serie van zes workshops rond het thema: Van Bron
naar Bestemming, samengesteld uit materiaal van de Masterclass: Bewegingen van de
Ziel door Wiebe Veenbaas. Deze serie is een vervolg op Vrouw-zijn en Man-zijn en
Maskers. In deze serie wordt inzicht gegeven wat de basisbewegingen zijn op de reis van
Bron naar Bestemming. Door de inzichten en ervaringen wordt het mogelijk steeds
bewuster ‘de reis’, het leven te volgen, in verbinding, gefocust, aannemend en
geïnspireerd.
Ook al zijn aspecten van Ziel, Hart en Geest moeilijker in woorden te vatten, worden de
workshops gekenmerkt door een zeer praktische insteek en is bestemd voor mensen die
bij ons de Maskers hebben gevolgd. Door deze workshops kunnen de deelnemers steeds
bewuster en intenser hun pad in het leven volgen. “Volop Leven is het streven”
De grootte van de gemengde groep is 6 of 9 personen.
Locatie: Beukenberg 39; 6438 GB Oirsbeek
Maandagavonden: 20 februari; 20 maart; 3 en 17 april; 1 en 15 mei
Deze serie is alleen in zijn geheel te volgen. De kosten bedragen 600 euro. Ex BTW of 98
euro per avond. Materiaal voor elke avond wordt toegezonden.

“De ogen gebruiken een spiegel om te zien, de Ziel gebruikt kunst”
Het is mogelijk om onder bezielende leiding van Silvia Dolmans een schilderij te maken
wat aansluit op de cursus. Er wordt gewerkt vanuit Ziel, Hart en Geest, ervaring is niet
nodig.
Locatie:
Galerie Silavie, Pastoor Brounsstraat 30 te Schinveld.
Data:
zaterdag 13 april of 25 mei van 13.30 uur tot 18.00 uur.
Kosten:
90 euro inclusief alle materialen.
Voor meer informatie, zie: http://www.silavie.nl/workshop-galerie-silavie/

Van Bron naar Bestemming
In de series rond de Maskers hebben we geleerd hoe we de thema’s van de karakters
konden thuis brengen, hoe ze in elkaar zaten, waar ze vandaan kwamen en welke
beweging (terugroepen) van ons gevraagd werd. Deze bewegingen hebben we geoefend
en oefenen we nog dagelijks. In deze serie kijken we vooruit en dat wat we tegenkomen,
brengen we thuis: plaatsen we achter ons daar waar het hoort om vervolgens weer ons
leven te vervolgen.
“Het leven wordt vooruit geleefd en achterwaarts geleerd”
Willen we deze weg bewandelen, moeten we zicht krijgen op, in contact komen met de
elementen Ziel, Hart en Geest waarbij Ziel staat voor het verbindende in ons, het Hart
voor de focus, de richting en het aannemende en de Geest voor inspiratie. Volop leven is
dan: geïnspireerd, met hart en ziel leven.
Dit is waar we in deze serie naar streven.
Opbouw van de workshops
Elke workshop start met een evaluatie van de vorige workshop en de tussenliggende
periode waarbij eventuele vragen beantwoord kunnen worden.
Vervolgens wordt het thema van de workshop uitgelegd en verduidelijkt met diverse
voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan de kandidaten aan de slag met het thema door
met elkaar oefeningen te doen. Deze oefeningen bestaan uit interviews, lichaamswerk
waaronder ademhalingsoefeningen maar vooral ook op een creatieve manier vorming
geven aan het thema. Daarnaast worden er ook systemische oefeningen gedaan om
inzicht en beweging bewerkstelligen. Technieken die toegepast worden zijn: Direct Deep
Change en werken met absorptietrance waarbij m.b.v. imaginatie gewerkt wordt. Omdat
alle aspecten van persoon in deze binnenwereld aanwezig zijn, kan er ook werkelijk iets
veranderen.
Elke workshop heeft een eigen thema:
Basisthema is: van Bron naar Bestemming en de reis die gemaakt moet worden. Vaste
elementen zijn dan: Bron, Bestemming, Ziel, Hart, Geest en Maskers. Dat wat aan de
voorkant ervaren wordt als obstructie, wordt teruggebracht bij de Bron om vervolgens
weer naar voren te richten.
De eerste workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over dat wat welkom
en dat wat niet welkom is. Presentie is daarin een belangrijk aspect. Bestemming kan
zijn dat alles er mag zijn waaronder dat je present kunt zijn ook in het niet-present zijn.
Dit helpt je op de reis naar je bestemming.
De tweede workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over Verlangen, dat
waar Hart, Ziel en Geest naar uit gaan. Wanneer op gemis, verdriet en tekort gestuit
wordt, wordt dat thuisgebracht en kan het Hart en geest contact maken met het veld van
genoeg en overvloed waardoor de ziel ook weer gevoed is. Bestemming kan zijn dat je je
rijk voelt met verdriet, tekort of gemis.
De derde workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over autonomie,
splitsing en fusie. Onder omstandigheden kan de ziel zich opsplitsen of samenvloeien.
Hart en Geest zijn dan nodig om dit waar te nemen en aan te nemen. De reis naar je
bestemming vraagt om dat niet in fusie of splitsing maar in verbinding. De ziel verbindt
dan Bron en Bestemming.

De vierde workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over ordening en van
daaruit je gedragen voelen door het grote Geheel, het Veld, het Leven en onder controle
willen hebben van je leven terug te brengen tot de menselijke maat. De reis naar je
bestemming vraagt om precies die verantwoordelijkheid te nemen die bij jouw positie
en leven hoort.
De vijfde workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over uiten, het naar
buiten brengen wat in je leeft. In contact met lijden kan het stromen van wat in ons leeft
stagneren. De Bron wordt ontkracht wanneer wij het lijden moeten dragen alsof de Bron
dat niet kan. Daarmee stagneert de gang naar onze bestemming. De reis naar je
bestemming vraagt om de innerlijke stroom weer op gang te brengen, te genieten, het
geluk te pakken. Door dit te doen eren we de Bron en het lijden daarvan.
De zesde workshop over de reis van Bron naar Bestemming gaat over hoe de seksuele- /
levensenergie te laten stromen, daarin sturen i.p.v. te controleren. De reis naar je
bestemming vraagt om het perfecte van het imperfecte ervaren, ons ingebed te voelen
met ons eigen geslacht in verbinding met het andere geslacht.
Trainers:
Yvonne v.d. Vondervoort (1957) heeft als kern het begeleiden van
mensen binnen allerlei fasen in hun leven. Ze is momenteel werkzaam als
coach, trainer, Hypnotherapeut, loopbaanadviseur en
bedrijfsmaatschappelijk werkster. Ze is o.a. master practioner NLP sinds
1997, NEI-coach, gediplomeerd loopbaanadviseur en
Bedrijfsmaatschappelijk werkster. Ze is sinds 2003 actief op het gebied
van systemisch werk. Naast familieopstellingen heeft ze ook opleidingen
gevolgd in systemische structuuropstellingen en als laatste heeft ze de
opleiding De Maskermaker bij Phoenix opleidingen met succes gevolgd.

Henk Wittekoek (1958) heeft als kern het begeleiden van mensen. Hij is
momenteel werkzaam als coach, trainer, loopbaanadviseur. Hij is o.a.
master practitioner NLP sinds 1997, NEI-coach, gediplomeerd
loopbaanadviseur en Systemic facilitator voor o.a.
organisatieopstellingen. Hij is sinds 2003 actief op het gebied van
systemisch werk. Naast familieopstellingen heeft hij ook opleidingen
gevolgd in systemische structuuropstellingen en als laatste de opleiding
De Maskermaker bij Phoenix opleidingen.

Aanmelden via: opstellingen@Quantum-Leap.nl of
Yvonne: 06 2277 6134; Henk 06 5052 0152

