Leergang Transformatiepad

Waarheid en liefde leven
Op dit pad staan jouw leven en levensvragen centraal. Bewust worden en
doorvoelen is een eerstvolgende stap in transformatie. In contact komen
met jouw essentie, authenticiteit, je (ware) natuur. Ontwikkelen van helder
inzicht in wie jij bent en wat jij de wereld te bieden hebt.
Waar wil jij je tijd, energie, handen en hart aan geven?
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Leergang Transformatiepad
Blok 1: Familiesysteem van herkomst

Blok 4: Jouw kwaliteiten en valkuilen

• Wat trof je aan in je gezin van herkomst?
• Wat neem je mee en wat mag je achter
je laten?
• Wat is jouw magische plek en wat is je
dienende plek?

• Helder zicht krijgen op jouw unieke
kwaliteiten en valkuilen
• Voorbij schuld en schaamte, dader- en
slachtofferschap
• Kunnen, willen, moeten en mogen

Blok 2: Met lichaam en ziel

Blok 5: Bestemming

• Hoe werkt het in je samen: ego en ziel,
hoofd, hart en buik?
• De wijsheid van het lichaam
• De kracht en betekenis van emoties,
gevoel, intuïtie en het denken

• Wat is jouw essentie en jouw verlangen?
• Wat kom je brengen en wat kom je leren in
dit leven (bewust en onbewust)?
• Welke hulpbronnen zijn tot je beschikking,
wat wordt nu je (eerst-)volgende stap?

Blok 3: In relatie zijn

Blok 6: Ik leef! Levenslust en manifestatiekracht

• Wie ben je in relatie met: jezelf,
partner(-s), werk, kinderen, vrienden,
kennissen? Wat is van jou en wat is van
de ander?
• Een open hart hebben en begrenzing
aangeven
• Seksualiteit, intimiteit en levensenergie
Wat kan je verwachten

Een levendige, ervaringsgerichte ontdekkingsreis vanuit systemisch perspectief
langs vele aspecten van ons mens- en
bewustzijn. Je gaat inzicht, heling,
inspiratie, zelfkennis, innerlijke wijsheid
en kracht opdoen.
Je werkt aan de hand van persoonlijke
doelen en verlangens die steeds meer vorm
en richting krijgen. We gebruiken systemisch werk als basis voor het onderzoek,
maar ook lichaamswerk, inquiries, meditatie,
visualisatie en creatieve werkvormen. Er is
een mooie balans tussen theorie, ervaren,
inspiratie opdoen en je eigen proces. Je
ontmoet gelijkgestemden op het pad van
bewuster leven.
Tijdsinvestering

6 Blokken van 2 aaneengesloten dagen,
in totaal 24 dagdelen van 10 - 17 uur.
Start
Oktober

• Opnieuw kijken naar de wereld vanuit wat
je nu allemaal weet
• Inspiratie, levenslust, creatiekracht, hoe ga
je verder concreet richting geven aan je
persoonlijke doelen en je leven

Voor wie

Deze leergang past als je jezelf en dit
‘mens-zijn’ dieper wil leren kennen en
ervaren. Als je bereid bent om naar jezelf te
kijken en daar jouw antwoorden en kracht
te vinden. Het maakt niet uit of je al veel of
weinig ervaring hebt met persoonlijke
ontwikkeling, je start precies daar waar je
nu bent. Voel je welkom met alles wat er is.
Trainers

Sylvia Monten, Mirjam Halkes,
Evelien Hogeweg en assistenten

Plaats
Amersfoort
Kosten
€ 1750,- (betalen in termijnen mogelijk)

Voor meer info en inschrijven:
www.groeicirkel.nu
of scan de QR code.

