
De kracht van bewustzijn
leer te luisteren naar jezelf

De kracht van bewustzijn
Programma:

Vrijdagavond: 
19:00u tot 20:00u       Binnenkomst en installeren slaapplek e.d.
20:00u tot 22:00u        kennismaking met elkaar en eerste oefening
Zaterdagochtend:           
08:00u tot 09:00u        Ontbijt.
09:00u tot 10:30u      1e deel kennis en inzicht: hoe werkt het in jezelf?
10.30u tot 11.00u  pauze
11.00u tot 12.00u  Pilates, bewustwording van je lijf.
12:00u tot 13:00u        Lunch.
Zaterdag middag:
13.30u tot 15.00u        2e deel kennisshop: verleden en bewustzijn
15.00u tot 15.30u  Pauze
ϭϱ͘ϯϬƵ�ƚŽƚ�ϭϲ͘ϯϬƵ������� ,ĂƉƚŽŶŽŵŝĞ͖�ƉŽƐŝƟĞƐ�ŝŶŶĞŵĞŶ
16.30u tot 17.30u   Ontspanningsoefeningen
17:30u tot 19:00u        Diner.
Zaterdag avond:
ϭϵ͗ϬϬƵ�ƚŽƚ�ϮϬ͗ϯϬƵ�������� ϯĞ�ĚĞĞů�<ĞŶŶŝƐƐŚŽƉ͗�ŝŶ�ƌĞůĂƟĞ�ƚŽƚ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ
20.30u tot 21.00u       ,ĂƉƚŽŶŽŵŝĞ͗�ďĞǁƵƐƚǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ũĞ�ƉĂƚƌŽŽŶ�ŝŶ�ƌĞůĂƟĞ�ƚŽƚ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ
Zondagochtend:              
08:00u tot 09:00u        Ontbijt
09:00u tot 10.00u        Pilates; ontmoeten van je eigen lijf, waar ben je in balans? 
10:00u tot 10:30u        verzamelen kennis, vragen beantwoorden, delen van ervaringen
10.30u tot 11.00u  pauze
ϭϭ͘ϬϬƵ�ƚŽƚ�ϭϮ͘ϬϬƵ� � ,ĂƉƚŽŶŽŵŝĞ͖�ƌƵŝŵƚĞ͕�ďĞǁĞŐŝŶŐ�ĞŶ�ƌĞůĂƟĞ
Zondagmiddag:
12:30u tot 13.30u        Lunch
13.30u tot 15.00u  pilates, wat kun je thuis doen
ϭϱ͘ϬϬƵ�ƚŽƚ�ϭϲ͘ϬϬƵ� � ĞǀĂůƵĂƟĞ
16.00u   afronden

Na 4 weken is er een terugkommiddag waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en 
gekeken kan worden wat er nog nodig kan zijn.



De kracht van bewustzijn:
leer te luisteren naar jezelf

Ben je benieuwd naar de samenhang tussen je denken, je voelen en je lichaam? Zou je willen 
ĞƌǀĂƌĞŶ�ǁĂƚ�ũĞ�ůŝũĨ�ũĞ�ƚĞ�ǌĞŐŐĞŶ�ŚĞĞŌ�ŵĞƚ�ĚĂƚ�ǁĂƚ�ŚĞƚ�ůĂĂƚ�ǌŝĞŶ͍�^ƚĂ�ũĞ�ŽƉĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
benadering maar sta je graag met beide voeten stevig op de grond? 

Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan dit weekend! Tijdens deze weekend 
workshop krijg je allereerst van ons alle kennis en inzichten die nodig zijn om jezelf te zien, te 
voelen en te begrijpen waarom je bent zoals je bent en doet zoals je doet. Inzicht hebben is het 
zien en begrijpen van samenhang. 

/Ŷ�ŽŶǌĞ�ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŝŶǌŝĐŚƚ�ŚĞďďĞŶ�ŝŶ�ƐĂŵĞŶŚĂŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ǁĂƚ�ũĞ�ĚĞŶŬƚ͕�ǁĞůŬĞ�ĞŵŽƟĞƐ�
ũĞ�ŚĞďƚ�ĞŶ�ǁĞůŬĞ�ŐĞǀŽĞůĞŶƐ�Ğƌ�ǌŝũŶ�ĞŶ�ǁĂƚ�ĚĂĂƌǀĂŶ�ŚĞƚ�ĞīĞĐƚ�ŝƐ�ŽƉ�ũĞ�ĨǇƐŝĞŬĞ�ŐĞƐƚĞůĚŚĞŝĚ͕�
ǀĂŶ�ĞƐƐĞŶƟĞĞů�ďĞůĂŶŐ�Žŵ�ĚĂĂƌ�ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ�ŝŶ�ĂĂŶ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ďƌĞŶŐĞŶ͘��ĂĂƌĚŽŽƌ�ŬƵŶ�ũĞ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŽŽŬ�ŵĞĞƌ�ŝŶǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ�ŝŶ�ũĞ�ƐƚƌĞƐƐƐǇƐƚĞĞŵ�ĞŶ�ĚĞ�ĨĂĐƚŽƌĞŶ�ĚŝĞ�Ěŝƚ�ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͘�
Door aan den lijve te ervaren wat je voelt als er stress is, kun je in het dagelijks leven eerder 
gaan herkennen wat er gebeurt én eerder ingrijpen om erger te voorkomen. 

Alleen inzicht en kennis aanhoren is onvoldoende om jezelf beter te leren (her)kennen. Door 
ƐĂŵĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐůĂŐ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶ�ŐĂĂŶ�ǁĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ�ǁĂƚ�ũĞ�ůŝũĨ�ũĞ�ƚĞ�ǌĞŐŐĞŶ�ŚĞĞŌ͘�
Door te gaan bewegen ontstaan er nieuwe verbindingen, niet alleen in je lijf maar ook tussen 
jou en je omgeving. Door gezien te worden, te delen welke factoren voor jou bepalend zijn en 
zodoende echt inzicht te krijgen in jouw persoonlijke vicieuze cirkel kun je mogelijkheden gaan 
ontwikkelen deze cirkel te gaan doorbreken. 

tĞ�ĚŽĞŶ�Ěŝƚ�ĂůůĞƐ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŝŶ�ŚĞƚ��ƌĂďĂŶƚƐĞ�sĞůƉ͖�ŚĞƚ��ŵŵĂƵƐŬůŽŽƐƚĞƌ͘
�Ğ�ƐůĂĂƉƉůĞŬŬĞŶ�ǌŝũŶ�ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞ�ĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŬĂŵĞƌƐ͕�ŵĂĂůƟũĚĞŶ͕�ŬŽĸĞ�ĞŶ�ƚŚĞĞ�ŝƐ�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ͘�
�ƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐƌĂĂŐ�ŵĞĞŐĞĚĂĐŚƚ�ŽǀĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ĚŝĞĞƚ�ǁĞŶƐĞŶ͘�

      Aantal deelnemers:  minimaal 6 maximaal 12
      Kosten p/p:    €450,-  zes dagdelen, 
   van vrijdag avond tot en met zondagmiddag
   Indien de kosten een probleem zijn neem dan toch contact op.
    Voor aanmelden en info��� WƌĂŬƟũŬ��ĞŶ�,ŽŽŐĞŶ͕�ŝŶĨŽΛĚĞŶŚŽŽŐĞŶƌĞĞŬ͘Ŷů͕�ϬϰϴϲͲϰϳϱϱϱϯ�ŽĨ�
� � � �ůŝũǀĞŶĚ��ŶĚĞƌƐ͕�ŝŶĨŽΛďůŝũǀĞŶĚĂŶĚĞƌƐ͘Ŷů
                   

Rob Droog
oprichter van “Blijvend anders”, auteur, docent 
en trainer met een voorkeur voor kennis en 
inzichten overdracht: moto: eerst weten hoe 
het werkt, dan pas aan het werk gaan.

Gonny van Boxtel
Haptotherapeut en docent, verbinding maken 
ŝƐ�ŵŝũŶ�ŬƌĂĐŚƚ͘�sĞƌďŝŶĚŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ŵĞŶƐĞŶ͕�
verbinding tussen hoofd en lijf, voelen en 
denken en van problemen naar mogelijkheden. 
^ĂŵĞŶ�ŬŽŵ�ũĞ�ǀĞƌĚĞƌ͘ ��ŽŽƌ�ŵŝũŶ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ�
ŝŶ�ĨǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ�ĞŶ�ďĞǁĞŐŝŶŐƐǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ�
ŬĂŶ�ŝŬ�ĚĞ�ůŝŶŬ�ůĞŐŐĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ĨǇƐŝĞŬĞ�ĞŶ�ĚĞ�
mentale aspecten. Zodoende leer ik de ander 
weer in balans te komen en te kunnen doen 
waar het verlangen ligt.

^ƵǌĂŶŶĞ�KƩĞŶ�
Pilates docent, sportmasseur en ervarings-
deskundige. Gedreven door mijn eigen 
herstel is Flow Pilates & Massage ontstaan. 
Ik leer je graag door middel van beweging en 
ontspanningsoefeningen bewust te voelen 
in je lijf en te begrijpen wat er nu gebeurd. 
^ĂŵĞŶ�ŬŝũŬĞŶ�ŶĂĂƌ�ǁĂƚ�ǁĞů�ŐĂĂƚ�ĚĂƚ�ŝƐ�ŵŝũŶ�
uitgangspunt om zo weer vanuit vertrouwen te 
kunnen bewegen!


